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 un cop de roc de les anti-
gues adoberies de Vic –avui

edificis de parets escrostonades i
fustes malgirbades– s’aixeca
L’Atlàntida, Centre d’Arts Escè-
niques d’Osona. El reconeixeran
pel color daurat de la seva faça-
na, una extravagància en temps
de crisi. El seu arquitecte, Josep
Llinàs, es podia haver conformat
amb el gris dels murs de formigó.
Però no, va fer del nou complex
cultural de Vic una llepolia per a

A
la ciutat i el va revestir amb paper
de xocolatina. Després d’una tra-
vessa pel desert que va durar vuit
anys, temps en què la ciutat es va
quedar sense teatre municipal
per culpa de l’aluminosi de l’an-
tiga Atlàntida, el 23 d’abril de
2010 vigatans i osonencs van te-
nir de cop al seu abast 14.000 m²
d’equipament cultural. L’Atlàn-
tida actual aixopluga el teatre Ra-
mon Montanyà (800 localitats),
l’auditori Joaquim Maideu
(280-384 places) i l’Escola de

Música i el Conservatori de Mú-
sica de Grau Professional, amb
un miler d’alumnes.

A L’Atlàntida, s’hi programa
setmanalment de tot i per a tot-
hom: música, teatre, dansa, poe-
sia, espectacles familiars... Si fos
pel director de la fundació que
gestiona el complex, Lluís Vila
d’Abadal, l’oferta, tot respectant
els principis de qualitat, moder-
nitat i catalanitat, encara seria
més agosarada: «M’agradaria ar-
ribar als públics que encara no

El Centre d’Arts
Escèniques
d’Osona situa Vic
entre les capitals
culturals del país

Façana de L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona, que es va inaugurar l’abril de 2010. / JORDI PUIG

L’Atlàntida, tren
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quasi el 30%, Vila d’Abadal té
clar que cal buscar recursos pro-
pis, més enllà del pressupost que
els assigna l’Ajuntament de Vic
(595.000 euros per al 2011). Di-
ners com els que aporta la funda-
ció Puig-Porret per a l’organitza-
ció dels Grans Concerts 2011-
2012 (la primera Temporada In-
ternacional de Música de Vic;
www.gransconcertsvic.cat), i
complicitats, com la dels 3.000
amics i cap a 300 padrins que fan
costat a L’Atlàntida.

Amb la música com a un dels pi-
lars del nou centre, Vila d’Abadal
vol posar Vic al mapa i convertir-
la en capital cultural de primer or-
dre. El cicle Grans Concerts 2011-
2012 s’estrena aquest diumenge
27 amb la Missa en si menor, BWV
232 de J. S. Bach, a càrrec de The
King’s Consort i l’Orfeó Català
(introductor de Bach a Catalu-
nya), amb direcció de Robert
King. El concert commemorarà el
centenari de la primera audició de
la Missa a l’Estat espanyol.

han vingut, gent de la immigra-
ció que potser ni sap que L’Atlàn-
tida existeix. Això és una institu-
ció pública que es nodreix dels
impostos de la gent i tothom té
dret que se’ls programi almenys
un cop un espectacle del seu
gust.» Amb tot, en aquest primer
any i mig l’ocupació mitjana de
L’Atlàntida ha sigut del 70%. «És
molt, vol dir que l’hem encertat i
que el públic està responent.»

Si bé els ingressos de L’Atlànti-
da per taquillatge representen

Als Grans Concerts 2011-
2012 hi haurà The King’s
Consort i l’Orfeó Català
interpretant la Missa en si
menor BWV 232 de J. S.
Bach (27-11), el Quartet
Casals (26-2), el pianista
Alexei Volodin (18-3) i el
cor i orquestra del Colle-
gium Vocale Gent, amb
direcció de Philippe Herre-
weghe, que presentaran la
Passió segons Sant Mateu
BWV 224 de Bach (3-4).

Intèrprets de
luxe per a un
nou cicle

ncaglaç cultural
De dalt a baix i d’esquerra a dreta, Alexei Volodin, Philippe Herreweghe, Robert King i Quartet Casals. Tots ells actuaran a Vic.
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