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La violinista Julimar Victoria Rodríguez, en el concert que tancava diumenge les Vesprades de Tardor a Centelles

La guitarra de Darío 
Barroso, aquest 
dissabte a Moià

Moià El guitarrista tarra-
goní Darío Barroso ofereix 
aquest dissabte un concert a 
Moià, dins de la programa-
ció de Joventuts Musicals. 
Aquest jove instrumentista, 
que actualment completa la 
seva formació al Liceu, inter-
pretarà, entre altres, peces 
de Scarlatti, Granados o Ger-
hard, sota el títol de la belle-
sa del contrast. El concert 
tindrà lloc a les 9 del vespre, 
a l’Auditori de Sant Josep. 

El Centre de Titelles 
de Lleida, al festival 
de Calldetenes

Calldetenes El 22è Festival 
de Titelles de Calldetenes 
continua aquest diumenge 
amb la presència del Centre 
de Titelles de Lleida, que 
amb 28 anys de trajectòria 
pedagògica, de creació i de 
producció és una referència 
nacional en el gènere. El 
muntatge que portaran és 
Kissu, de titelles de taula, 
estrenat el maig d’aquest 
any. La sessió és a 2/4 de 6, a 
l’Auditori-Teatre.

 Centelles

El 9 NOu

La violinista veneçolana Juli-
mar Victoria Rodríguez va 
captivar el públic en el con-
cert de cloenda de les Ves-
prades de Tardor de Cente-

lles, que diumenge al vespre 
tancava el cicle a La Violeta. 
Acompanyada al piano per 
Daniel Blanch, la jove ins-
trumentista –té 17 anys– va 
exhibir no sols una tècnica 
depurada sinó també una 
expressivitat poc corrent en 

la interpretació de les peces 
que integraven el repertori: 
el Rondó Capriccioso en La 
menor de Camille Saint-
Saëns, el primer moviment 
del Concert per a violí en Re 
major opus 35 de Txaikovski, 
la Tzigane de Ravel i dues 

La violinista Julimar Rodríguez tanca el cicle de Centelles

Les Vesprades de nous valors peces del poc reivindicat 
català violinista i compo-
sitor català Joan Manén, la 
Dansa Ibérica número 2 opus 
25 i les Melodies espanyoles 
números 2 i 3. El concert de 
diumenge feia realitat una 
idea llargament pensada des 
de l’organització, la de dur 
a Centelles algun jove ins-
trumentista format amb el 
mètode conegut com El Sis-
tema i creat per José Antonio 
Abreu, que està donant com 
a resultat la projecció de 
valors com Julimar Victoria 
Rodríguez, a qui els presents 
en el concert no dubtaven a 
augurar un brillant futur. 

Després de la inaugura-
ció amb el concert de joves 
instrumentistes, dijous, les 
Vesprades van transitar de 
la música clàssica cap al jazz 
amb la formació osonenca 
Cabaret Sauvignon, diven-
dres, i cap al flamenc amb el 
sextet del guitarrista Eduar-
do Cortés, dissabte: una nit 
de flamenc complet, amb 
cante i els bailaores Isabel 
Santiago i Miguel Fernández, 
El Yiyo. “Entenem que és 
bona aquesta oferta que com-
bina diferents propostes”, 
explica Anna Chávez, regi-
dora de Cultura de l’Ajunta-
ment, que dóna suport a l’or-
ganització de les Vesprades. 


