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L’Atlàntida reforça l’aposta per la clàssica amb concerts de cambra i de joves intèrprets

Vic convertirà en un festival el 
seu cicle de música religiosa
Vic

J.V.

En l’any del seu desè aniver-
sari, el Cicle de Música Reli-
giosa de Vic, que té lloc al 
voltant de la Setmana Santa, 
es convertirà en un festival, 
l’únic de Catalunya especi-
alitzat en aquesta temàtica 
després que Girona va deixar 
de celebrar, ara fa dos anys, 
el Festival de Músiques Reli-
gioses i del Món. El festival, 
que tindrà lloc entre els 
dies 21 de març i 20 d’abril, 
reforça l’aposta de Vic per 
la música clàssica, que en 
aquesta segona meitat de la 
temporada incorpora tam-
bé els cicles Clàssica Jove i 
Música d’Aprop. En total, 
més de 25 espectacles dels 
70 programats fins al mes de 
juliol giren entorn de la clàs-
sica. L’Atlàntida, a punt de 
celebrar el seu 4t aniversari, 
continua aspirant a conver-
tir-se en un referent nacional 
en aquest àmbit musical.  

La presència a Vic del Bach 
Collegium Japan i el seu 
director, Maasaki Suzuki, 
que el dia 23 de març inter-
pretaran la Passió segons 
Sant Joan de Bach, serà el 
plat fort del nou Festival de 
Música Religiosa, que dos 
dies abans s’haurà presentat 
a Barcelona amb la video-
performance Temptacions, 
que signa La Fura dels Baus. 
“Fem un pas endavant, al 
convertir-nos en un festival”, 
explica Lluís Vila d’Abadal, 
director de la Fundació 
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La presentació de la programació, dimarts a l’escenari de la Sala Ramon Montanyà, amb la presència dels padrins

L’Atlàntida, que remarca la 
qualitat de la formació japo-
nesa, “de referència inter-
nacional”. Dins del festival 
també destaca la presència 
de la contralt polonesa Ewa 
Podlés, que el dia 20 d’abril 
interpretarà les Cançons i 
danses de la mort de Mus-
sorgski amb la pianista Kari-
na Azizova.

Entre les altres novetats, 
destaca Clàssica Jove, amb 11 
concerts que oferiran músics 
de les noves fornades, molts 
d’ells formats o en procés 
de formació a l’Escola de 
Música i Conservatori de 
Vic. “Els hem de donar visibi-

litat i oportunitats d’actuar”, 
diu Lluís Vila d’Abadal. El 
cicle inclourà l’Orquestra 
de Cambra de Vic, aquesta 

vegada sota la batuta convi-
dada de Salvador Brotons, 
després d’haver plegat com 
a director titular Jordi Mora. 
La música de cambra, en 
canvi, serà l’eix del cicle 

Música d’Aprop, amb tres 
concerts programats entre 
març i maig els dijous al 
vespre. L’òpera també torna 
a L’Atlàntida, amb Norma 
(9 de març) i La Bohème (11 
de maig), dues producci-
ons d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell. I si tot això fos poc, 
encara queden dues actuaci-
ons del cicle Grans Concerts: 
la primera, el 24 de gener 
amb l’Orquestra Filharmò-
nica Estatal de Renània-
Westfàlia, i la segona, el 28 
de febrer amb el violoncel-
lista osonenc Pau Codina, 
aquesta inclosa en el marc 
del Vic Cello Festival. 

Dels 70 espectacles 
programats, més de 
25 giren entorn de 
la música clàssica

Tres grans de l’escena catalana porten a Vic produccions de petit format

Carulla, Vilarasau, Arquillué
Vic

J.V.

Montserrat Carulla, Emma 
Vilarasau i Pere Arquillué. 
Tres grans noms del teatre 
català trepitjaran els escena-
ris de L’Atlàntida durant els 
propers mesos amb producci-
ons de petit format, al costat 
d’altres noms coneguts com 
els de l’actor Juan Diego 
Botto o de la companyia T de 
Teatre. 

Montserrat Carulla ho farà 
per última vegada a Iaia! (9 
de febrer), l’obra amb què 
s’acomiada i on comparteix 
repartiment amb el seu nét, 
Àlex Peña. Amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona, 

Emma Vilarasau protagonit-
zarà el recital Els meus poetes 
(7 de març). I Pere Arquillué 
portarà a Vic el monòleg Pri-
mer amor de Samuel Beckett 
(6 d’abril), “de les millors 
obres que ha interpretat”, 
segons Ramon Ferrer, res-
ponsable de la programació 
de L’Atlàntida. En gira des de 
fa tres anys, i dirigit per José 
Sanchís Sinisterra, li va valer 
el Premi Nacional de Teatre 
de 2011.

L’oferta teatral de L’Atlàn-
tida té un altre plat fort en la 
presència de Juan Diego Bot-
tok, al capdavant del repar-
timent d’Un trozo invisible 
de este mundo (27 d’abril). 
L’actor argentí trepitja per 

primera vegada l’escenari de 
L’Atlàntida amb aquest test 
de Sergio Peris-Mencheta 
entorn de l’exili i la immigra-
ció que va triomfar la tardor 

passada al Teatre Lliure de 
Barcelona. 

Les T de Teatre, que tornen 
al to de comèdia dels seus 
inicis, presentaran Dones 
com jo (30 de març), un 
retrat femení de personatges 

que es troben entre els 40 
i 50 anys, com les mateixes 
protagonistes. També hi 
haurà espai per al musical 
amb la nova versió del popu-
lar Germans de sang (15 de 
febrer) que ha dirigit Ricard 
Reguant, i per a una comèdia 
agredolça com Un aire de 
família (23 de febrer) amb 
un repartiment en què hi 
figuren actors com Francesc 
Orella, Ramon Madaula o 
Sílvia Bel. Tancarà la tem-
porada, ja dins dels actes de 
la festa major de Vic, l’obra 
de Jordi Galceran El crèdit, 
que Jordi Bosch i Jordi Boi-
xaderas han convertit en un 
autèntic èxit en l’estrena a 
Barcelona. 

L’argentí Juan 
Diego Botto porta 
‘Un trozo invisible 
de este mundo’ 

Verdaguer, 
bombolles    
i patrocinis

BOMBOLLeS MILLORS

Pep Bou torna a l’escena-
ri de L’Atlàntida (18 de 
maig) amb Bombollavà. 
El mag de les bombolles 
no va tenir gaire sort en 
la seva última estada a 
Vic, l’any 2010. Les bom-
bolles depenen també de 
condicions ambientals i 
aquell dia tenien facilitat 
per trencar-se. “Aquesta 
vegada ens ha assegurat 
que sortiran millor”, va dir 
Ramon Ferrer al presentar 
la programació.

SeY, VeRSIÓ ÍNTeGRA

Al presentar la temporada 
de L’Atlàntida, el passat 
mes de setembre, The Sey 
Sisters van oferir un tast 
de l’espectacle que, en 
versió íntegra, es podrà 
veure el proper dia 21 de 
febrer. Tres veus negres 
osonenques, amb orígens 
a Ghana, canten gospel 
acompanyades al piano per 
Albert Bartolomé en un 
espectacle que ha girat per 
diferents llocs de l’Estat 
espanyol amb gran èxit.

VeRDAGUeR, TAMBÉ

La poesia de Jacint Ver-
daguer té un lloc al teatre 
que porta el nom d’un dels 
seus grans poemes èpics. 
Després d’haver sortit el 
llibre La pomerola dins de 
l’Obra Completa, aquest 
poema que durant molt 
de temps va restar inèdit 
arribarà en un muntatge 
poètic i musical dirigit pel 
filòleg Pep Paré. Serà el 
proper dia 7 de febrer.

DOS NOUS MeCeNeS

Des del moment en què 
l’Obra Social de Caixa 
Laietana va deixar de ser 
un dels principals patroci-
nadors de L’Atlàntida, ha 
calgut buscar altres fonts 
per suplir els recursos que 
hi aportava. Des d’ara, s’hi 
han afegit l’Obra Social 
de La Caixa i Codorniu. Al 
presentar la programació, 
Joan López, regidor de 
Cultura, va aprofitar per 
anunciar que el pressupost 
de la seva àrea per al 2014 
pujaria un 9%.

CONTRA eL CÀNCeR

Cada semestre, L’Atlàntida 
acull un espectacle benè-
fic. En aquesta ocasió serà 
el proper dia 2 de febrer, 
a benefici d’Osona contra 
el Càncer i la nova unitat 
d’oncologia de l’Hospital 
General de Vic. Oques 
Grasses, Roger Usart, Gui-
llem Roma, Pep Sala o les 
Nàiades ja hi han confir-
mat la seva presència.


