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L’Atlántida ha pogut celebrar aquest 
cap de setmana el desé aniversari, 
ajornat per la pandemia el passat mes 
d’abril. Un acte commemoratiu amb

l’assisténcia de la nova consellera de 
Cultura pero amb protagonisme ab- 
solut deis artistes va donar pas a dos 
dies d’espectacles que han tingut com

a escenari principal l’exterior del te- 
atre-auditori i que encara aquest di
lluns ofereixen un recital de poemes 
i can<;ons de Leonard Cohén.

Deu anys des de L’Atlántida
Els artistes, protagonistes d’un acte de celebració al qual va assistir la nova consellera de Cultura, Ángels Ponsa

Ballant Stravinski 
a sobre la fagana  
d ’un equipam ent 
“de re feréncia”

víc El gran impacte visual 
de la nit el van posar els dos 
ballarins de la Cia. Delrevés, 
amb una coreografía de La 
consagrado de la primavera 
d’Igor Stravinski interpre
tada sobre la fagana de la 
caixa escénica de L’Atlántida. 
La gran superficie del seu 
revestiment els va permetre 
evolucionar gairebé com si 
estiguessin a térra, pero en 
realitat penjats amb arnesos. 
Els aplaudiments intensos del 
públic van premiar l’actuació 
de la companyia, que ja havia 
ballat sobre les faganes de la 
plaga Major en la inauguració 
de Vic Capital de la Cultura 
Catalana. En els parlaments, la 
consellera de Cultura, Ángels 
Ponsa, en la seva primera visi
ta institucional a Vic, va dir 
que L’Atlántida era “un refe- 
rent en la xarxa de teatres del 
país” i l’alcaldessa, Anna Erra, 
va desitjar que L’Atlántida 
sigui “un teatre per a tothom” 
que doni cobertura “a entitats 
i produccions própies”. A les 
fotografíes, la dansa aéria, a 
dalt i, a sota, els parlaments 
institucionals, la sortida deis 
participants a Deriva Mussol i 
l’actuació de la Cia. UpArte.

Vic

Jordi Vilarrodd

Potser l’únic defecte que se 
li podia trobar a Pacte que 
commemorava els 10 anys 
de L’Atlántida era haver-ne 
dit institucional, i el mérit 
principal que tenia era no 
ser-ho. Si més no, tal com se 
sol entendre un acte institu
cional, carregat de discursos 
autocomplaents de les auto- 
ritats. En canvi, els artistes 
van ser divendres els pro
tagonistes principáis d’una 
hora -repetida en dues sessi- 
ons- que es va fer curta per a 
tots els que hi eren presents i 
que va resumir des de l’esce- 
nari una década d’história de 
L’Atlántida.

L’espectacle es va repartir 
en una escena per a cada un 
deis vessants de l’activitat 
de L’Atlántida, des deis dife- 
rents registres del teatre,

la música o la dansa, fins a 
les produccions própies a 
les propostes educatives, 
passant per la preséncia de 
l’Escola de Música i Con- 
servatori de Vic (EMVic), 
que dona vida al dia a dia de 
l’equipament cultural. Enlla- 
gant amb Pacte inaugural del 
23 d’abril de 2010, es va obrir 
amb els versos d’El cant del 
lloc que Lluís Solá va escriure 
pensant en L’Atlántida. I va 
comengar a partir d’aquí la 
desfilada de píndoles artís- 
tiques, que s’intercalava 
amb breus projeccions de 
dades i xifres per a qui s’hi 
volgués fixar. Com la deis 
més de 600.000 espectadors 
que hi han passat, o les més 
de 1.200 representacions. El 
disseny realitzat per Diac 
les mostrava sense interferir 
en el ritme d’alló que ana
va desfilant per l’escenari, 
comengant peí contrabaixista

i cantant Jorge Da Rocha ver- 
sionant el Nature Boy de Nat 
King Colé. I a continuado, 
l’harmonia de veus del dúo 
Tarta Relena, el violí d’Anna 
Urpina, la mágia d’un petit 
conte explicat amb ombres i 
música per la Cia. Cacauet, 
la veu de Paula Valls que va 
posar pell de gallina al públic 
amb Years, un fragment del 
musical Joseph i l ’incre'ible 
abric en Technicolor (veient 
com havien crescut artística- 
ment els seus protagonistes, 
Laura Doménech, Laura 
Centellas i Dani Dylan), 
el pop electrónic de Carla, 
Pep Simón recitant Maria 
Ángels Anglada, la Coral de 
l’EMVic interpretant una 
pega de Joaquina Maideu, 
o un solo de dansa de Jordi 
Soler, de la Cia. Psicoproject 
en Moviment. Com a resum, 
les actrius Marta Marco i 
Montse Velvehí establien

un diáleg entre el públic i 
l’escenari. “Des d’aquí dalt 
es nota tot, la forga que et fa 
actuar ve del pati”. L’especta- 
dor també era protagonista. I 
com a colofó, l’aparició de les 
Balkan Paradise Orchestra 
injectava optimisme i ener
gía en uns moments que no 
són gens fácils per a les arts 
escéniques. A molts especta
dors se’ls va fer curta aques
ta hora en qué van veure 
desfilar deu anys d’história 
de L’Atlántida, que també és 
la seva historia.

L’endemá, els espectacles 
van continuar al matí amb 
una dosi d’energia a cárrec 
de Quim Bigas, que va inte
ractuar amb el públic que hi 
havia ais jardins de L’Atlán
tida a través del llenguatge 
del eos i de la música i una 
cárrega profunda d’humor 
provocatiu, a l’espectacle 
Molas. Al pati interior, Biel

Barnils i Arnau Musach des- 
plegaven una instal-lació que 
se sem a de gel fonent-se per 
crear sons, que Musach com- 
plementava amb paisatges 
electrónics, sobre els quals 
Barnils recitava poemes. A 
la tarda, el circ acrobátic 
de la Cia. UpArte tornava a 
omplir aquest espai exterior, 
més aprofitat que mai. El 
dia havia comengat amb una 
acció de Deriva Mussol, el col- 
lectiu que converteix en art 
i reflexió el fet de caminar.
I en aquest cas el recorregut 
peí perímetre de L’Atlántida 
el van compartir els seus res
ponsables amb representants 
d’entitats i col-lectius que 
viuen al seu voltant, des de 
la Creu Roja fins a l’ACVic o 
La Clota. Aquest dilluns, els 
actes s’acaben amb el recital 
Tothom ho sap, sobre música 
i textos de Leonard Cohén, a 
2/4 de 9 del vespre.
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