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Lluís Soler posa veu 
a ‘Birnam’ de Víctor 
Sunyol, a Barcelona

Vic/Barcelona La veu de 
Lluís Soler posarà en escena 
Birnam, de l’escriptor Víc-
tor Sunyol, en una lectura 
teatralitzada que tindrà lloc 
aquest diumenge (8 vespre) 
a la Biblioteca de Catalunya 
de Barcelona, en el marc del 
Festival Shakespeare. Bir-
nam, recentment publicat 
per LaBreu Edicions, és un 
text narratiu en què Sunyol 
imagina un veterà actor de 
teatre a punt de sortir a esce-
na per interpretar el paper 
del rei Duncan a Macbeth, 
de William Shakespeare. En 
aquest moment de reflexió, 
l’assalten els dubtes sobre el 
llenguatge, sobre el teatre, 
sobre l’existència (vegeu EL 
9 NOU, 26 de setembre). 

Pilar Cabot parla 
sobre Joan Vinyoli
Vic L’escriptora Pilar Cabot 
parlarà sobre Joan Vinyoli en 
una conferència que tindrà 
lloc aquest dissabte a les 10 
del matí al Centre Cívic Can 
Pau Raba de Vic. L’acte s’em-
marca dins del cicle “Vic a 
Vinyoli”. 

El violinista moscovita actua aquest dissabte a L’Atlàntida

Mikhaïl Ovrutsky torna a Vic 
per obrir els Grans Concerts
Vic

J.V.

Mikhaïl Ovrutsky (Moscú, 
1980) va enlluernar el públic 
de L’Atlàntida amb el Con-
cert per a violí en Re major de 
Beethoven, el gener d’aquest 
any. En aquell cas, actuava 
com a solista amb l’Orques-
tra Filharmònica de Renània-
Palatinat, i ara torna com a 
protagonista absolut d’un 
recital que obrirà, aquest 
dissabte, el cicle de Grans 
Concerts.

El violinista rus actuarà 
acompanyat de la pianista 
japonesa Rinko Hama, en un 
concert en què interpretarà 
novament Beethoven (la 
Sonata núm. 7 en Do menor 
op. 30), Mendelssohn (la 
Sonata en Fa major) i César 
Franck (la Sonata per a violí 
i piano en La major). Tres 
peces del repertori de músi-
ca de cambra que requerei-
xen tècnica i sensibilitat, a la 
vegada. Especialment inte-

ressant és la peça central, de 
Mendelssohn, desconeguda 
fins que l’any 1953 la va des-
cobrir i publicar el violinista 
Yehudi Menuhin. 

Mikhaïl Ovrustky, acompa-
nyat del seu inseparable violí 
Giofrredo Cappa, de prin-
cipis del segle XVIII, està 
considerat com un dels vio-

linistes amb més projecció 
mundial, des que fa deu anys 
el va apadrinar la número u, 
Anne-Sophie Mutter. Aquest 
any, a més de la gira amb 
l’orquestra filharmònica ale-
manya que va passar per Vic, 
ha tocat amb la Filharmonica 
de La Scala a Milano, i ho 
farà amb la Filharmònica de 

la BBC de Londres, dues for-
macions que afegirà al seu ja 
llarg currículum, en què tam-
bé hi consten actuacions amb 
la Simfònica de Viena. 

El violinista rus Mikhaïl Ovrutsky, per segona vegada a L’Atlàntida

Mikaïl Ovrutsky (violí). 
L’Atlàntida, Sala Joaquim 
Maideu. Dissabte, 25 
d’octubre, 2/4 de 9 vespre. 

Els propers, de 
Bach a Händel
Vic L’actuació de Mikhaïl 
Ovrutsky és la primera de 
les quatre programades en 
aquest primer trimestre 
dins del cicle de Grans 
Concerts, amb què L’At-
làntida vol significar-se 
com a auditori de referèn-
cia nacional en l’àmbit de 
la música clàssica. El pro-
per dia 29 de novembre, el 
cicle continua donant veu 
a Ignasi Cambra, una jove 
promesa del piano. El dia 
7 de desembre, arriba la 
Helsinki Baroque Orche-
stra amb René Jacobs al 
capdavant, un director de 
referència obligada per 
als amants de Bach. El dia 
21 de desembre té lloc el 
quart concert, amb El Mes-
sies de Händel a càrrec de 
Vespres d’Arnadí, sota la 
direcció de Dani Espasa. 
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Veniu a gaudir de les nostres coques artesanes!

Gràcies per la 
vostra confiança!


