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Tastets del Circo 
di Venezia, fins 
dilluns a Vic 
Vic Comença la funció. 
Tots al circ. La pista de sor-
ra i al fons, decorat venecià. 
Surten els primers artistes 
i tot vol transportar-nos al 
clixé de la Venècia medie-
val, la de la festa i el carna-
val. No hi ha cap número 
que no estigui acompanyat 
d’un entorn suggerent, 
ajudat per les llums, l’ambi-
entació, i el vestuari. Cada 
detall del Circo di Venezia, 
que fins aquest dilluns 
actua a Vic, està pensat al 
mil·límetre. L’espectacle es 
va succeint amb l’element 
conductor de la música. 
De cada número ens en 
van deixar veure un tastet: 
són treballats amb cura i 
algun d’ells, molt xocant. 
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Es va aplaudir molt el treball 
final dels tres acròbates. 
Els artistes, si no treballen 
fent malbarismes, canten o 
ballen o es relacionen amb 

el públic donant sempre la 
sensació que estem veient 
les acrobàcies pels carrers de 
Venècia, on també hi passen 
els animals africans, sobretot 

Albert Pla fa el 
primer de dos 
concerts a Vic
Vic Més de cent cinquanta 
persones van omplir la Sala 
Modernista del Casino de 
Vic dijous en el concert 
acústic en solitari que va 
oferir Albert Pla. Així com 
en altres ocasions que Pla 
ha actuat a Osona ho ha 
fet acompanyat de músics, 
aquesta vegada el sabade-
llenc va cantar sol, en un 
ambient íntim i especial 
davant del seu públic més 
fidel. L’actuació era espe-
rada, ja que les entrades es 
van esgotar poc després de 
posar-les a la venda. Els que 
es van quedar sense, però, 
tenen una altra oportuni-
tat. Pla oferirà el mateix 
concert el dia 24 d’aquest 
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mes. Tot i que va començar 
fluix, Albert Pla va saber 
connectar ràpidament amb 
el públic, que es va animar, 

sobretot, quan va cantar Vida 
d’un gat. A la segona part del 
concert, el públic va picar de 
mans acompanyant-lo amb la 

‘Ob-sessions’, 
amb Isak Férriz, 
atrapa el públic 
Vic El nombrós públic que 
va assistir a la representa-
ció d’Ob-sessions a l’Institut 
del Teatre, dijous a la nit, 
va sortir amb un bon regust 
de boca. Bon regust per 
veure que el metateatre, 
–tal com li agrada designar-
ho al creador del projecte 
Jordi Oriol– va atrapar-los 
totalment. Bon regust per 
veure el futur bandoler  
Serrallonga (l’actor Isak 
Férriz) brodant una inter-
pretació doble en una obra 
que només comptava amb 
tres personatges en escena 
i dos músics. L’obsessió 
d’un creador de gelats 
(Albert Pérez), que veu 
com la seva família (Glòria 
Cano i el mateix Férriz) li 
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confón la seva última creació 
amb una pastanaga és el fil 
conductor d’una comèdia 
que, a mesura que avança, 
pren aires de tragèdia. La 

interacció permanent de 
Cano i Férriz amb el públic 
és l’altre eix del projecte. Un 
espectador que en cap cas 
és passiu davant l’obra, sinó 

Els germans 
Claret tornen 
a Vic, després 
de deu anys

Vic

J.V.

Els germans Lluís Claret 
(violoncel) i Gerard Claret 
(violí) tornaran a actuar 
junts a Vic, per primera vega-
da des de fa més de deu anys, 
aquest dijous a l’església 
de la Pietat. El concert que 
oferiran, a partir de les nou 
del vespre, és un dels actes 
centrals del 125è aniversari 
del descobriment del Temple 
Romà de Vic. 

Els bessons Gerard i Lluís 
Claret (Andorra, 1952) han 
destacat àmpliament en les 
seves carreres musicals, tant 
en l’àmbit de la interpretació 
com en el de la pedagogia. 
Aquest últim els va portar 
durant anys a una estreta 
vinculació amb Vic, com a 
professors del Curs Inter-
nacional de Música que va 
començar l’any 1981, i que 
ells mateixos impulsaven. 
Aprofitaven aquestes esta-
des a la ciutat per actuar 
dins del Festival de Música 
de Vic, habitualment com a 
integrants de diferents for-
macions estables en què han 
participat. Entre aquestes, 
destaca el Trio de Barcelona, 
que els germans Claret for-
maven amb el pianista Albert 
Attenelle. La darrera actu-
ació que van fer a la ciutat, 
en el marc del festival, va ser 
l’any 1997. 

L’estreta vinculació dels 
germans Claret amb Vic dóna 
una rellevància especial al 
concert de dijous. En la pri-
mera part, interpretaran el 
Dúo op. 7 per a violí i violon-
cel del compositor hongarès 
Zoltán Kodàly (1882-1967), 
nascut el mateix any del 
descobriment del Temple 
Romà de Vic, i conegut tam-
bé a Catalunya pel mètode 
d’ensenyament musical que 
va crear. En la segona part, 
els germans Claret oferi-
ran la Sonata per a violí i 
violoncel de Maurice Ravel 
(1875-1937), contemporani 
de l’anterior i caracteritzat 
per l’equilibri entre la for-
ma clàssica i la innovació 
harmònica de les seves com-
posicions. Les entrades del 
concert es venen a 17 euros, i 
l’organització és a càrrec del 
Patronat d’Estudis Osonencs 
i l’IMAC. 

Aquest concert 
s’inclou en el 125è 
aniversari del 
Temple Romà

 Vídeo de l’actuació a
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que assumeix un rol actiu, 
sobretot al final.

Galeria de fotos a  
www.el9nou.cat

la girafa, que es troba tan bé 
a escena que no vol marxar. 

cançó Joaquín el necio.
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