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La cantant va seduir el públic de L’Atlàntida

Ana Belén enamora

Ana Belén. ‘A los hom-
bres que amé’. Dissabte, 
9 de març de 2013. L’At-
làntida de Vic.

Vic

Montserrat Rius

Ana Belén va triomfar de ple 
en el seu concert a L’Atlànti-
da de Vic. El públic l’acomi-
adava dempeus i amb ganes 
de més bisos, tres en total, 
però tot té un principi i tot 
acaba tenint un final. Una 
de les millors veus espanyo-
les presentava el disc A los 
hombres que amé, publicat 
a finals del 2011 i que és un 
reconeixement i homenatge 
a 14 homes, en un viatge, 
segons les seves paraules, per 

diferents paisatges, persones 
importants que han deixat 
empremta a la seva vida, en 
forma de música i cançons. 
Venia a oferir-nos el seu cor, 
va dir al principi del concert, 
i va complir amb escreix. 

Belén segueix sent aquella 
dona que va seduir al país 
sencer els que sortíem de les 
últimes fuetejades del fran-
quisme i entràvem de ple en 
les primeres plantofades de 
l’anomenada Transició. La 
maduresa no ha fet més que 
millorar el fons i la forma, 
la seva elegància innata i 
els seus moviments dalt de 
l’escenari, presidit pel color 
negre, amb uns encertadís-
sims llums que posaven el 
contrast i el caliu perquè 
esdevingués un escenari 
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Ana Belén, en un moment del concert d’aquest dissabte al  vespre a Vic

íntim i, alhora, un sancta 
santorum. Miguel Ríos, 
Pablo Milanés, Pedro Guerra, 
Kiko Veneno, Joaquín Sabina 

serien alguns dels homenat-
jats. De Joan Manuel Serrat, 
la “seva família” en el nostre 
país, va interpretar l’emble-

‘Duel’ entre Ramon Madaula i Rosa M. Sardà

Contra la intolerància

‘Dubte’, de Patrick 
Shanley, amb Ramon 
Madaula i Rosa M. 
Sardà. Diumenge, 10 de 
març de 2013. L’Atlàn-
tida.

Vic

Carme Rubio

Precedida per l’èxit cinemato-
gràfic i per una recepció molt 
bona a Barcelona, arribava 
a L’Atlàntida de Vic aquesta 
obra, Dubte, que gira a l’en-
torn del dubte, és a dir, a la 
manca de certeses totals que 
sovint tenim en les qües-
tions que considerem més 
fonamentals. L’obra presenta 
una realitat que és ambigua 

per naturalesa, però davant 
la qual sovint apareixen les 
actituds d’intolerància que 
defensen els que ho veuen 
tot clar, o millor dit, els que 
pensen sempre malament 
dels altres. 

L’encert del text és, preci-
sament, no donar una solució 
final, no tranquil·litzar l’es-
pectador amb la confirmació 
o la derrota de les sospites. 
Per altra banda, tot i que el 
context sigui religiós, perquè 
l’acció se situa dins d’una 
escola de secundària i fa 
al·lusió a un tema tan delicat 
com el de la pederàstia, tot 
el que es planteja pot ser 
extrapolable a altres àmbits, 
amb la qual cosa acaba adqui-
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Rosa Maria Sardà i Nora Navas, en una de les primeres escenes de l’obra

rint una dimensió molt més 
àmplia. 

La direcció de Sílvia Munt 

ha optat per destacar la 
innocència del pare Bren-
dan Flynn, interpretat amb 

màtica Cançó de matinada i 
de Víctor Manuel, la preciosa 
Canción pequeña, segura-
ment la més íntima i poètica 
del repertori. Arranjades i 
produïdes pel seu fill i tam-
bé músic, David San José, 
el jazz, pop, blues, samba i 
ritmes llatins fan una altra 
lectura de peces consagrades 
sense, en cap moment, canvi-
ar-ne l’essència. 

Cinc músics de renom 
l’acompanyaven: David San 
José, magnífic en el seu acom-
panyament vocal i al piano; 
Ovidio López, a les guitarres; 
Ángel Crespo, bateria; Santi 
Ibarretxe, flauta i saxo, insu-
perable en alguns dels seus 
solos, i Javier Saiz, al baix. 
En poc més de dues hores 
seguides de concert, hi va 
haver temps per interpretar 
algunes peces del seu reper-
tori més clàssic i emblemàtic, 
El hombre del piano, Lía, Der-
roche, Sólo le pido a Dios... No 
es podia demanar res més.

La solidesa del 
jove Quartet 
Gerhard, a Vic
Vic Considerada una de les 
formacions amb més pro-
jecció del país, el Quartet 
Gerhard va justificar, sobra-
dament, la seva inclusió 
dins el cicle de Grans Con-
certs de L’Atlàntida. La Sala 
Joaquim Maideu va poder 
viure, divendres, una vetlla-
da tant exquisida com inten-
sa. Amb només tres anys de 
trajectòria, aquest quartet, 
amb la vigatana Judit Bar-
dolet de segon violí, va fer 
gala d’una gran maduresa 
musical i amplitud de reper-
tori. Van arrencar amb qua-
tre de les fugues de l’Art de 
la Fuga de Bach, una de les 
obres mestres de la història 
de la música, per endinsar-
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convenciment i mestria 
per Ramon Madaula; Rosa 
Maria Sardà, en el paper de 
superiora de l’escola, repre-
senta la posició inquisitorial, 
malpensada i intransigent, 
molt ferma, però potser 
sense tenir temps a reflectir 
els arguments que la duen a 
la seva transformació final; 
Nora Navas fa un contrapunt 
magnífic als dos altres per-
sonatges. I per darrere de les 
intrigues, s’endevina tota la 
problemàtica familiar i social 
que afecta els alumnes.   

Tots els elements que acom-
panyen el text estan desti-
nats a subratllar l’atmosfera 
ofegant que crea la maledi-
cència: la simplicitat de l’es-
cenari, la duresa imposada 
pel color negre dels hàbits, 
els arbres del jardí coberts 
amb sacs o la veu dels corbs 
que fa de fons ambiental. 
Una obra rodona, d’alt nivell.

se tot seguit en el romanti-
cisme de Schumann i el seu 
Quartet opus 41. Després del 

descans van afrontar, amb 
precisió, el popular Quartet 
en Fa Major, de Ravel, i van 

acabar, per aclamació del 
públic, repetint una de les 
fugues de Bach. A la foto, 

Lluís Castan, Judit Bardolet, 
Miquel Jordà i Jesús Mira-
lles. Per recordar.


