
‘Cels’, ‘La partida’, ‘Llibert’ i ‘Pulmons’ destaquen entre l’oferta dramatúrgica 

L’Atlàntida reforçarà l’oferta de 
teatre en la propera temporada
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La presentació de la programació de L’Atlàntida, amb Lluís Vila d’Abadal, Joan López i Ramon Ferrer

Vic

Jordi Vilarrodà

Des d’Albert Vidal fins a 
Ivan Benet, de Cels a Llibert, 
passant per un Shakespea-
re d’estrena, el teatre pren 
relleu en la programació de 
L’Atlàntida de la temporada 
2014-2015. La presentació 
avançada de la pròxima car-
tellera s’ha convertit ja en un 
dels rituals d’estiu al Centre 
d’Arts Escèniques d’Osona, 
que encara el seu cinquè any 
d’activitat. 

Des de setembre fins a 
gener, s’han programat a 
L’Atlàntida 37 funcions, 
“amb més teatre i producci-
ons de petit format i molta 
qualitat”, destacava el pro-
gramador Ramon Ferrer en 
la presentació. Al costat dels 
Grans Concerts i la clàssica, 
aposta permanent de L’At-
làntida (vegeu EL 9 NOU, 16 
de juny), aquesta és la collita 
de temporada, aprofitant 
una conjuntura en què s’han 
estrenat espectacles amb 
molt bona rebuda per part de 
crítica i públic. Dos d’aquests 
muntatges compten amb la 
presència de Julio Manri-
que: La partida, del britànic 
Patrick Marber, on ha dirigit 
un repartiment encapçalat 
per Ramon Madaula, i Timó 
d’Atenes, on és l’actor princi-
pal, sota la direcció de David 
Selvas. Aquest últim mun-
tatge és el que estrenarà el 
desè Festival Shakespeare de 
Barcelona, i es veurà a Vic en 
primícia el dia 19 d’octubre. 

En el capítol d’estrenes s’hi 
ha d’incloure també El bufó 
místic, d’Albert Vidal, una 
versió reduïda de l’extensa 
obra de cinc hores La via 
sagrada de l’actor, presentada 
l’abril passat a l’Institut del 

última part de la tetralogia 
de l’autor d’Incendis que 
ha dirigit Oriol Broggi; Pul-
mons, de Duncan McMillan, 
sorpresa de la darrera tem-
porada a la Sala Beckett, i 
Llibert, la impactant tragèdia 
creada per l’actriu i directora 
Gemma Brió. 

En l’apartat musical, Love 
of Lesbian portarà a Vic 
la gira d’M&M (Miralls & 
Miratges), una ambiciosa 
proposta pensada per a esce-
naris tancats que presentarà 
aquesta tardor. Una altra 
gira, la de Roger Mas i la 
Cobla Sant Jordi, es tancarà 
a Vic després de tres anys de 
concerts. Rosario hi presen-
tarà el nou disc que porta 
el seu nom, en la maduresa 
d’una artista que va deixar 
bona petja a la ciutat fa vuit 
anys, i Manel Camp donarà 

a conèixer poemes encara 
inèdits de Miquel Martí i Pol 
creats per a l’obra Ressorgir, 
que seran interpretats en la 
veu de Lídia Pujol. En l’apar-
tat de dansa, destaca pode-
rosament la bailaora Eva 
Yerbabuena, referència del 
flamenc, amb el seu últim 
espectacle Ay!. 

Lluís Vila d’Abadal, direc-
tor de la Fundació L’Atlàn-
tida, destacava que aquesta 
institució “s’obre a la col-
laboració” en espectacles 
com el concert de Tomeu 
Penya a benefici del centre 
d’educació especial Ramon 
Surinyach, de Ripoll, que 
tindrà lloc el dia 28 de setem-
bre, just dos dies després 
d’inaugurar la temporada. O 
el gran espectacle El Musical 
Participatiu!, de l’Obra Soci-
al de La Caixa, un viatge per 
la història dels musicals on 
cantaires amateurs poden 
actuar al costat de professi-
onals després d’un assaig de 
dos mesos. 

Una tornada

Rosario Flores va actuar 
a Plaça, en la festa major 
de 2006. Precedit d’algu-
nes reticències i discutit, 
va ser un concert memo-
rable. L’artista torna a 
Vic, ara a L’Atlàntida. 

Una estrena

Timó d’Atenes obrirà el 
Festival Shakespeare de 
Barcelona, però abans es 
podrà veure a Vic. Julio 
Manrique i Marta Marco 
encapçalen un reparti-
ment de luxe. 

Una cloenda

La col·laboració de Roger 
Mas i la Cobla Sant Jordi 
és una fita, un treball 
que passarà a la història 
musical contemporània. 
Per tancar la gira, ha 
escollit L’Atlàntida. 

Divendres, 11 de juliol de 2014

NOU9 CULTURA EL 33

Teatre de Vic, en què resu-
mia tota la seva trajectòria 
escènica. Quatre altres títols 

de referència també pujaran 
a l’escenari de L’Atlàntida: 
Informe per a una Acadèmia, 

de Franz Kafka, amb el vigatà 
Ivan Benet com a protagonis-
ta; Cels, de Wajdi Mouawad, 

Rosario, Love of 
Lesbian i Roger 
Mas, entre les 
propostes musicals

Tint Taradell va ajuntar Cabot i Saint-Exupéry

Tint Taradell Teatre va estrenar dissabte a Can Costa i Font el 
muntatge Visc en els meus versos, on barrejava poemes de Pilar 
Cabot i fragments d’El Petit Príncep de Saint-Exupéry. A la 
fotografia, Pau Puig encarnant el Petit Príncep.

S
A

G
I 

S
E

R
R

A


