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Tirem els daus amb el gobelet!

Un gobelet és un vas més ample de la boca que del fons, sense peu, de 
llauna, de coure o altres materials no transparents. S’utilitza per tirar els 
daus.
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‘El Messies’ de Händel a L’Atlàntida encapçala els concerts nadalencs

Nadal de concerts i poemes 

Vic

J.V.

L’Atlàntida tanca la tempora-
da de Grans Concerts aquest 
diumenge amb l’obra emble-
màtica del cicle de Nadal: El 
Messies de Georg Friedrich 
Händel, en la versió que 
n’oferiran el conjunt vocal 
Ensemble O Vos Omnes i el 
musical Vespres d’Arnadí, 
tots dos sota la direcció de 
Xavier Pastrana. El concert 
tindrà lloc a les 6 de la tarda, 
a la Sala Ramon Montanyà, 
precedit d’una xerrada 
divulgativa sobre l’autor i la 
peça a càrrec de l’organista 
Modest Moreno. 

El concert de diumenge 
suma els talents de dues for-
macions musicals especialit-
zades en música antiga i amb 
una gran projecció de futur, a 
més de quatre solistes: Maria 
Hinojosa (soprano), Jordi 
Domènech (contratenor), 
Lluís Vilamajor (tenor) i Pau 
Bordas (baix). Tots junts 
presentaran una peça que 
Händel va escriure en menys 
d’un mes, l’estiu de 1741, i 
que es va estrenar al cap d’un 
any a Dublín. El naixement, 
la passió i la resurrecció de 
Crist centren els tres actes 
de l’obra, tot i que la majo-
ria de textos bíblics en què 
es va basar són de l’Antic 

Testament i fan referència a 
l’adveniment del Messies. A 
mitjan segle XVIII, ja es con-
vertia en una peça popular, 
i a partir d’aquest moment 
s’ha representat de manera 
constant arreu del món, cada 
vegada amb més afegit d’or-
questra i cors. La versió que 
se’n podrà escoltar diumenge 

a Vic recupera l’essència de 
la composició. 

Els concerts de Nadal 
s’escampen per altres llocs 
d’Osona durant aquest cap 
de setmana. Comencen 
divendres a les 9 del vespre, 
a l’església de Sant Feliu 
de Torelló, amb les corals 
Lloriana i Lloriana Jove, que 

tornaran a actuar dissabte 
a les 8 del vespre al pavelló 
de Sant Vicenç de Torelló. 
Dissabte a 2/4 de 12 del mig-
dia, al Mercat Municipal de 
Manlleu, una seixantena de 
cantaires acompanyaran el 
ritme de les compres: veus de 
la Coral Serpencanta, Nàia-
des-Cor de Noies, A Nuestro 

Aire i la Coral del Mercat 
–que s’estrena– participaran 
en el concert. A Taradell, la 
Coral L’Arpa fa aquest diu-
menge el tradicional concert 
de Nadal al Centre Cultural 
Costa i Font, amb l’Orquestra 
Alumni de l’Escola de Músi-
ca de Vic dirigida pel tarade-
llenc Pere Serra, membres 
de la Coral Cantus Firmus 
de Centelles i el Cor Vocal 
de Barcelona. El concert 
començarà a les 6 de la tarda. 
També diumenge l’Auditori-
Teatre de Calldetenes acull 
la cantada de nadales solidà-
ria a benefici de Sant Tomàs. 
Serà a les 7 de la tarda, amb 
la Coral de Calldetenes, la 
Coral del Remei de Vic i el 
grup de guitarres La Corda 
Fluixa. El mateix dia, a 3/4 de 
8 del vespre, El Cord’Homes 
d’Osona i la Coral d’Antics 
Escolans de Montserrat ofe-
reixen un concert al santuari 
de la Gleva. 

POEMES DE NADAL

El Poema de Nadal de Josep 
M. de Sagarra, un altre clàs-
sic dels recitals d’aquesta 
època, es podrà sentir en 
dues ocasions. Diumenge 
a les 5 de la tarda, a l’esglé-
sia de la Divina Pastora de 
Vic, a càrrec de l’Associació 
de Veïns dels Caputxins, i 
dilluns a les 10 del vespre, en 
la 25a edició del Memorial 
Joan Carrera, a l’ermita de 
Sant Julià de Vilamirosa (el 
Fugurull), al terme de Man-
lleu, en el tradicional recital 
de Llambrot Teatre. 

Vespres d’Arnadí, música ‘original’
Vic Vespres d’Arnadí complirà l’any vinent 
el desè aniversari, i ja s’ha convertit en 
una formació de referència en el camp de 
la música antiga a Catalunya. S’ha especi-
alitzat en la interpretació de repertori del 
barroc amb instruments d’època. No només 
és la tècnica, sinó la forma amb què toquen: 

espontaneïtat i frescor amb què intenten 
comunicar les emocions de la peça. Han gra-
vat dos discos, amb el primer dels quals (les 
Pièces de symphonie de Charles Desmazu-
res) van guanyar la Muse d’Or de 2010. A la 
fotografia, Vespres d’Arnadí, que diumenge 
actuarà amb O Vos Omnes, formació creada 
fa quatre anys al Camp de Tarragona. 

El grup estrena ‘Una ombra que camina’, aquest dissabte al Teatre Eliseu de Roda de Ter 

Tribu Homo Erectus reflexiona sobre l’actor

Roda de Ter

J.V.

Les reflexions d’un actor a 
través dels personatges que 
ha interpretat al llarg de la 
seva carrera són l’argument 
d’Una ombra que camina, 
l’espectacle de creació pròpia 
que la companyia osonenca 
Tribu Homo Erectus estrena-
rà aquest dissabte a 2/4 de 10 
del vespre, al Teatre Eliseu 
de Roda. 

El muntatge actual deri-
va del que el mateix grup 
va presentar l’any 2010 a 
Prats de Lluçanès, llavors 
sota el títol de L’examen. El 
protagonista és un actor ja 

mort (interpretat per Jordi 
Codina) que ressuscita per 
explicar la seva vida a tra-
vés dels personatges que ha 
anat interpretant. Quatre 
obres cabdals estructuren el 
discurs, i són clàssics de dife-
rents èpoques com Èdip Rei 
de Sòfocles, Hamlet de Sha-
kespeare, Tot esperant Godot 
de Samuel Beckett o Prome-
teu encadenat d’Èsquil. “És 
una reflexió sobre el teatre, 
què significa fer teatre”, diu 
Codina. L’actor és ressuscitat 
per a aquesta última funció 
per dos titellaires –Quim 
Blancafort i David Canet– 
que li donen aquesta última 
pròrroga de la vida. 

Un musical per 
als infants en 
anglès, a Vic

Vic Jan & Júlia: benvingu-
da, Nanny és el títol d’un 
espectacle musical en català 
i anglès per a infants que 
aquest dissabte es podrà 
veure, a les 6 de la tarda, a 
L’Atlàntida de Vic. L’espec-
tacle, produït per l’empresa 
d’ensenyament d’anglès 
Kids & Us i el Teatre Kursaal 
de Manresa, està adreçat a 
nens d’entre 4 i 10 anys, als 
quals vol apropar la llengua 
anglesa “de forma lúdica i 
natural”. Explica la història 
de dos nens que tenen una 
cangur anglesa, i combina el 
diàleg amb peces de musicals 
i pel·lícules. Està pensat per 
a persones que no tinguin 
domini previ de l’anglès.Jordi Codina és l’actor protagonista del muntatge ‘Una ombra que camina’


