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El claustre de Ripoll, ple de públic durant el concert de dissabte

‘El Carnaval dels animals’ va omplir el claustre del monestir

A Ripoll, animals i música

Vic

EL 9 NOU

El compositor francès Cami-
lle Saint-Saëns poc devia 
imaginar que El Carnaval 
dels animals, un diverti-
mento que va compondre 
l’any 1886 com a broma per 
interpretar amb els amics, 
acabaria essent una de les 
seves obres més conegudes 
i que més atrauria el públic. 
Una vegada més, això va que-

dar demostrat dissabte quan 
el claustre del monestir de 
Ripoll es va omplir per veure 
la interpretació d’aquesta 
peça que n’oferien els profes-
sors del Curs Internacional 
de Música de Ripoll, acom-
panyats per l’actriu Carme 
Brugarola.

Josep Lluís Puig (violí), 
Joan Antoni Pich (violoncel), 
Bernat Castillejo (flauta), 
i Daniel Ligorio i Eudald 
Dantí (piano) van posar la 

part musical de l’especta-
cle, seguit per espectadors 
de totes les edats, mentre 
Carme Brugarola recitava 
els textos que l’escriptor 
català Josep M. Sala-Valldau-
ra va escriure inspirant-se 
en l’obra. El públic, com en 
temps de Saint-Saëns, també 
participava en l’obra: a l’en-
trada se’ls assignava un dels 
animals que hi surten, i quan 
se l’esmentava mostraven un 
dibuix amb la seva imatge. 
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El grup Thalassa, actuant dissabte a l’Era d’en Serralta de Sant Joan

La formació va actuar dissabte dins del cicle del Comte Arnau

A Sant Joan, arrels amb Thalassa

St. Joan de les Abadesses

J.V.

De Galícia a Andalusia, de la 
música sefardita a la tradició 
pirinenca, el Cicle de Repre-
sentacions del Comte Arnau 
va oferir dissabte a Sant Joan 
el tercer dels espectacles, 
que proposava un viatge a la 
música d’arrel de la mà de 
Thalassa. 

Creat encara no fa tres 
anys, el grup s’articula 

entorn de la guitarra de 
Marina Mir i la veu de 
Celeste Alías, reforçada per 
la de Marta Carretón, i dos 
excel·lents músics: el percus-
sionista Carlos Cortés i el 
contrabaixista Felipe Andrés 
Varela. Un conjunt que es 
compenetra a la perfecció i 
crea universos sonors plens 
de detalls, que remeten a una 
tradició musical comuna. 
No en va, el seu primer disc 
és Des de la Mediterrània 

(2012). A banda del treball 
sobre la tradició, el grup 
també va oferir dues mostres 
del seu propi repertori. El 
concert va tenir un moment 
àlgid amb la cançó del comte 
Arnau, en què van fusionar 
la versió pirinenca amb la 
mallorquina, dues branques 
de la mateixa llegenda. El 
cicle va viure també aquest 
cap de setmana el Mercat del 
Comte Arnau (més informa-
ció a la pàgina 26). 
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Representants osonencs i empordanesos, en la presentació d’Acústica a Vic

Joana Serrat, Oques Grasses i La Iaia, al festival Acústica

Figueres ‘connecta’ amb Vic

Vic

J.V.

Joana Serrat, Oques Grasses 
i La Iaia portaran la puixan-
ça musical osonenca al 13è 
Festival Acústica de Figue-
res, que tindrà lloc entre els 
dies 28 i 31 d’agost. També 
Txarango actuarà en aquesta 
edició, que per segona vega-
da van presentar a Vic els 
seus màxims responsables. 
“L’Acústica es complementa 

perfectament amb el Mercat 
de Música Viva”, va dir Joan 
López, regidor de Cultura 
de Vic, mentre que el seu 
homòleg empordanès, Josep 
M. Godoy, destacava que un 
40% del públic de l’Acús-
tic prové de les comarques 
de Barcelona i “bona part 
d’aquest, d’Osona, on hi ha 
una cultura de festival”. 

Xavier Pascual, director 
del certamen, va dir que “no 
és casual” que de la trentena 

llarga de concerts n’hi hagi 
tres de grups osonencs. Joana 
Serrat, que ja hi havia d’actu-
ar l’any passat i no va poder 
fer-ho per afonia, hi presen-
tarà els temes del disc Dear 
Great Canyon, mentre que 
Oques Grasses hi portaran 
la festa del nou espectacle 
Digue-n’hi com vulguis i La 
Iaia hi arribarà amb la seva 
nova sonoritat d’On és la 
màgia, un any després d’es-
trenar el disc a Vic. 

El fons documental 
de la Coordinadora 
de Teatre d’Osona    
ja es pot consultar
Prats de Lluçanès El fons 
documental de l’antiga Coor-
dinadora de Grups Amateurs 
de Teatre d’Osona ja es pot 
consultar a l’arxiu municipal 
de Prats. Els documents van 
ser donats a aquest arxiu 
l’any 2012, després de la dis-
solució d’aquesta entitat. El 
fons comprèn quatre grans 
àmbits: administració de 
l’entitat, gestió econòmica, 
activitats artístiques i col-
leccions, compresos entre 
1982 i 2008. 

Las Migas tanquen el 
8è Artot a Sant Hipòlit
Sant Hipòlit de Voltregà 

Un concert de Las Migas 
va tancar dijous els actes 
del cicle cultural Artot, que 
s’ha dut a terme durant el 
mes de juliol. El quartet 
d’arrel flamenca (a la foto-
grafia) va actuar al Teatre 
Municipal, presentant un 
espectacle on anticipen 
cançons del seu proper 
disc. Artot ha arribat 
aquest any a la vuitena edi-
ció, amb espectacles amb 
una quinzena de propostes 
d’arts escèniques, entre 
música, dansa, teatre i circ.
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