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VICCC 2016 dedica el mes de febrer a la fotografia, amb quinze
exposicions d’autors catalans i osonencs

GAUDEIX L’EXPERIÈNCIA

Caçadors d’instants

MAMMA MÍA! /
20% de descompte a Mamma Mia!
-20% Tota
una injecció d’energia positiva
que ha aconseguit convertir-se en
un fenomen mundial amb 54 milions
d’espectadors.

FRANCESC CATALÀ-ROCA

A l’esquerra Antoni Clavé i a la dreta un autoretrat de Francesc Català-Roca
TONI COROMINA
Vic

AQUARIUM /

-20%

4€ de descompte per persona a l’entrada
de L’Aquàrium de Barcelona
Parc marí lúdic i educatiu.

SANTAGLORIA /

-15%

15% de descompte a SANTAGLORIA
Un referent de la leca artesanal i
cosmopolita, un lloc on degustar
propostes originals en un ambient
acollidor i de disseny avantguardista.

Vic, Capital Cultural 2016 dedica
totelmesdefebreralafotografia,
amb una quinzena d’exposicions
rellevants d’autors osonencs i ca
talans instal∙lades en espais em
blemàtics i també en els més in
usuals de la ciutat. La temàtica de
les obres inclou la fotografia his
tòrica i documental, les avant
guardes, la vida quotidiana, el fo
toperiodisme, el patrimoni, el
medi ambient i la realitat virtual.
Fins a mitjans de febrer a l’Es
colad’Artespotveurel’exposició
Polvorins, de Carles Palacio, amb
imatges de la comunitat gitana de
Girona. A la Fundació Mil∙lenari,
Maite Muñana exposa el treball
R(evoluciósilenciosa)sobrealter
natives de vida que respectin el
medi ambient. El Centre d’Arts
Contemporànies acull obres de
Marta Ricart, amb instantànies
d’alumnes d’expressió corporal.

Un dels plats forts és l’exposi
ció CatalàRoca. Retrats empla
çada al Col∙legi d’Arquitectes; les
peces seleccionades, un reflex de
la vida cultural catalana dels anys
cinquanta i seixanta, són retrats
de personatges populars i cele
britats com Miró, Dalí, Clavé, Tà
pies o Guinovart.
Fins a finals d’abril, al restau
rant L’Indià s’exposen fotos de
Roger Sala Caja dedicades al mo
torcatalà,ambimatgesdelescur
ses, els circuits i els rostres dels
pilots. A la Galeria El Carme es
pot veure la col∙lectiva Fotomà
gia, amb peces de Manel Esclusa,
el mític ”fotògraf de les ombres”,
a més d’obres de Ferran Blanca
fort, Albert Coma, Carmen Cal
vo, Alex Francés, Carmen Maris
cal,JoanPujolCreus,MiquelSa
la, Manel Seuba, Miquel Vilà i
David Ymbernon.
Els refugiats que arriben a les
illes gregues són els protagonis
tes de 9 Km, que Marc Sanye pre

senta al Seminari de Vic. D’altra
banda, Patrimoni, a l’Espai Ro
meu, recull paisatges i entorns
que Xevi Vilaregut ha captat amb
un marcat accent històric. El
Temple Romà acull la mostra
Xesco Jiménez. Fotògraf de la
llum, un vigatà que va plasmar els
paisatges urbans, els mercats, els
personatges, la cultura i la vege
tació local. La Casa de Convales
cència presenta Universitat, Cul
turaiCiutat,ambmaterialdel’ar
xiu fotogràfic de la UVic.
Fugint dels cànons habituals, a
partir del 20 de febrer i fins al 27
de març, l’exposició estrella, A
vista de campanar, només es po
drà contemplar pujant al campa
nar de la Pietat, el més elevat de
Vic. Des d’aquesta talaia es veu
ran 21 fotografies de gran format
fetes per 18 dels principals fotò
grafs contemporanis catalans,
impreses en lones instal∙lades a
les teulades i terrats propers.
www.viccc2016.cat !

C RÍTICA D E MÚSICA CL ÀSSI CA

Concerto de Cervelló
OrquestraEsmuc

COOLTRA /

-20%

20% de descompte en tots els lloguers
de les tendes Cooltra a EUROPA

Lloga una moto en les millors destinacions.
Fes-te soci del Club Vanguardia i beneficia’t
d’experiències úniques i descomptes exclusius

Subscriu-t’hi

933 481 482

www.clubvanguardia.com
Consulta totes les ofertes
i condicions al web

@clubvanguardia

Club Vanguardia

Solista: Jesús Reina, violí
Direcció: Rubén Gimeno
Lloc i data: L’Auditori

(1/II/2016)

JORGE DE PERSIA

És ben cert que la terra dels pro
fetes sembla ser lloc ignot... cal
acudir a racons inesperats per
escoltar obres importants dels
nostres músics. Crec que ho vaig
dir quan es va estrenar a Madrid
el Concert per a violí de Jordi
Cervelló el 2005; que és una obra
que s’hauria d’incorporar amb
bons violinistes –virtuosos– al
repertori. Una obra d’alta volada
tant en el tractament del solista
–unamatèriaqueCervellódomi
na per la seva formació en l’ins

trument– com pels detalls de bo
namàorquestral.Iaral’escoltem
–amb el silenci oficial quan l’any
passat el compositor va celebrar
el seu 80è aniversari– interpre
tada pels estudiants de l’Esmuc i
un solista formidable, el jove vio
linista andalús Jesús Reina.
Enelprogramademàelsolista
figura entre els membres de l’or
questra, quan en realitat s’hauria
de citar al concertino. Reina dis
posa de grans possibilitats tècni
ques, un so clar i potent i capaci
tat expressiva, i va fer una gran
interpretació; gran elecció de
l’Esmuc. I a més un exercici molt
interessant per part dels progra
madors, ja que és important que
els nostres estudiants coneguin
els compositors que estan cons
truint la història a la seva terra.
No és lloc per a un exercici de
críticad’unaorquestrademúsics

molt joves i bons, que en la sego
na part van tocar el Concerto per
a orquestra de Belah Bartok, amb
un resultat en alguns moments
de gran altura i fins i tot sorpre
nents en passatges de l’Inter
mezzo per violins i violes, i parti
cipació molt bona dels diferents
solistes de vents i percussió.
LafeinadeldirectorRubénGi
meno va lluir, ja que en conjunt
van resultar ser versions de mol
ta entitat. Però m’agradaria asse
nyalar una cosa que té a veure
amb l’aprenentatge orquestral, i
ésqueaquestsjoveselqueneces
siten és treballar amb directors
que tinguin molta més experièn
cia, que hagin dirigit molts cops
aquest Concerto, i que per tant
en coneguin els seus secrets, i en
canvi joves de gran talent com
pot ser el cas de Gimeno els cal
treballar més amb l’OBC, per
exemple. Els intercanvis en
aquest sentit, entre director i or
questra, serien molt més rendi
bles.!

