
INGRESSOS:

Rupit-Pruit - acapte 2007......................................................................... 780,00

Sant Quirze de Besora - acapte 2007 .................................................. 1.350,00

Taradell - acapte 2007 .......................................................................... 1.307,22

Santa Maria de Corcó - acapte 2007 ................................................... 2.008,87

Sant Martí Sescorts - acapte 2007 ......................................................... 629,60

Tona - festival - ..................................................................................... 4.543,50

Fundació Serra Santamans - col·laboració concurs dibuix ................. 2.000,00

DESPESES:

Ajudes a malalts i famílies .......................................................................  600,00 

CAMPANYA MAMÒGRAF DIGITAL:

La Caixa Obra Social ............................................................................ 6.000,00

Restaurant Club Tennis Vic ...................................................................... 750,00

Junta Local de Tona .............................................................................. 6.272,00

Santa Eulàlia de Riuprimer - Mercat artesania...................................... 1.834,22

Hostalets de Balenyà - festival.............................................................. 1.759,00

Grup Baucells ....................................................................................... 1.000,00

Rbla. de l’Hospital, 52 - 08500 Vic - Tel. 885 12 41 - Fax 93 889 50 87

osonacontracancer@yahoo.es - www.osonacontracancer.com

INFORMA
Operacions

mes de desembre de 2007

Moltes gràcies
pels vostres donatius!

Dilluns, 14 de gener de 2008

CULTURA NOU9EL 25

CRÍTICA DE MÚSICA

Unes veus encimbellades
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Camerata Impromptu, sota la direcció de Daniel Antolí, en el concert de diumenge a Sant Felip Neri

‘Un segle de música coral 
catalana’. Camerata 
Impromptu. Direcció:  
Daniel Antolí. Oratori de 
Sant Felip Neri, de Vic. 
Diumenge, 13 de gener 
de 2008.

Vic

Montserrat Rius

L’església de Sant Felip Neri 
de Vic, un espai poc habitual 
per a la música, va acollir 
diumenge un concert a 
càrrec d’una coral establer-
ta a Barcelona, Camerata 
Impromptu, dirigida pel 
barceloní Daniel Antolí. El 

programa era dedicat a un 
segle de música coral catala-
na. Obres d’autors coneguts 
i reconeguts es van donar la 
mà en un concert en el qual 
la música –en aquest cas el 
cant– va esdevenir un batec 
del cor encabit en un entorn 
barroc i d’excel·lent acústica. 

Les dues parts del progra-
ma estaven perfectament 
estructurades: la primera 
la van omplir autors tras-
passats, nascuts a finals del 
segle XIX o inicis del XX, i 
la segona, tres autors nas-
cuts tots ells entre el primer 
quart (Manuel Oltra), el 
segon (Josep Ll. Guzmán), 
i el tercer quart de segle (el 

jove director de la coral i 
compositor, Daniel Antolí). 
El concert es va iniciar amb 
la preciosa Cançó i dansa 
núm. 10 de Frederic Mom-
pou, extret d’una Cantiga 
d’Alfons X el Savi. Compac-
tes les veus, amatents a la 
direcció, perfectament coor-
dinades i harmonitzades, la 
coral cantava Festí nocturn 
de R. Lamote de Grignon, 
un músic i compositor molt 
polifacètic. Seguia a l’ombra 
de l’altar Cançó de l’amor 
que passa, d’A. Pérez-Noya, i 
després –ai las!– l’esplèndida 
Del mal que pas no puc gua-
rir, de Cristòfor Taltabull, 
que donava pas a una lírica i 

El ‘teatre físic’ 
d’Ada Vilaró, als 
‘Dijous a l’Institut’

Vic

EL 9 NOU

L’actriu i coreògrafa Ada 
Vilaró, de Prats de Lluçanès, 
presentarà aquest dijous a 
Vic la peça de dansa-teatre 
Florentina. Creada i inter-
pretada per ella mateixa, 
Florentina porta a escena el 
personatge d’una dona que 
pateix una malaltia mental 
i viu “fent equilibris entre 
la realitat i la fantasia”. La 
posada en escena barreja 
elements teatrals i de dansa 
contemporània –paraula i 
moviment– en una proposta 
que Ada Vilaró designa com 
a teatre físic. Florentina es 
va estrenar el passat mes de 
maig a Barcelona, i ha anat 
seguida d’una altra peça, 
Efectes secundaris, que conti-
nua el fil argumental explo-
rant la relació de la malalta 
amb la família. Ada Vilaró 
ha treballat fins ara en els 
àmbits de la direcció i crea-
ció, a més de fer de ballarina 
i actriu.

La representació tindrà 
lloc a dos quarts de deu de 
la nit, a la sala de l’Institut 
del Teatre, i s’emmarca dins 
del cicle Dijous a l’Institut. 
Aquesta actuació substitueix 
la que estava programada per 
aquest dijous, 3.27, que s’ha 
hagut d’ajornar per malaltia 
d’una de les actrius. El preu 
de l’entrada a aquestes sessi-
ons, que a partir d’ara es fan 
periòdicament fins al mes de 
maig (un de cada dos dijous), 
és de 3 euros. 

emotiva Jovenívola de Lluís 
Millet, moment en què el 
concert assolia un punt àlgid 
que feia estremir els sants 
Joaquim i Anna, vetlladors 
de l’indret. Es cloïa aquesta 
primera part amb Confi-
dència, de Joaquim Serra, a 
manera de suaus remors de 
veus esponjoses i tendres. 

El somni i la rosada, una 
peça de Daniel Antolí, de 
gran bellesa vocal i molt liris-
me, donava pas a Paraules en 
temps de guerra, de Guzmán, 
tocada de majestuosa sono-
ritat, trista i melanconiosa, 
talment com la guerra i les 
seves misèries. Del mateix 
autor s’interpretava El sol, 

la rosa y el niño, un retorn a 
l’alegria. I al final, se’ns mos-
trava Federico García Lorca 
en tres andaluzas, amb músi-
ca de Manuel Oltra: Canción 
del jinete, Es verdad i Arbolé, 
arbolé... quin escruiximent! 
Quin final més brillant! 

Dos bisos, El desembre 
congelat, en una bellíssima 
i difícil versió, i El cant dels 
ocells, amb la soprano Eva 
Miñarro, de veu compacta, 
ferma i tendra. Unes veus, 
encimbellades, dirigides amb 
passió i bona tècnica. Un 
goig, un gust. 

El cant va 
esdevenir un batec 
del cor encabit en 
un entorn barroc

El pianista Gennady 
Dzubenko, establert 
a Torelló, actua 
dimecres a Barcelona
Torelló El pianista ucraïnès 
enceta el cicle de concerts 
de música clàssica al Palau 
Robert de Barcelona, aquest 
dimecres a les vuit del ves-
pre. Del programa, De Bach 
a Mussorgski, que inclou 
obres dels dos autors i una 
Rapsòdia de Franz Liszt, 
en destaquem sobretot els 
Quadres d’una exposició, obra 
de Mussorgski, en la qual el 
concertista n’és un veritable 
coneixedor i un excel·lent 
intèrpret. Gennady Dzu-
benko, que va néixer a Polto-
va (Ucraïna) i viu des de fa 
uns anys a Torelló, és actu-
alment professor del Con-
servatori Isaac Albéniz de 
Girona. Graduat al prestigiós 
Conservatori Txaikovsky 
de Moscou, actua arreu del 
món i participa com a jurat 
en prestigiosos concursos de 
piano. 


