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Dissabte, 17 de desembre de 2022
A les 20 h – Sala 1 Ramon Montanyà
Durada: 1 h 10 min 

LAURA
Helena Cánovas i Parés, composició i dramatúrgia

Adriana Aranda, veu  
Luis Azcona, percussió  
Carla González, baix  
Nina Sunyer, viola
Ítziar Viloria, teclats  
Álex Tentor, guitarra 
Helena Cánovas i Parés, piano

Miquel Llor escull Vic com a escenari d’una història 
que segueix connectant amb sensacions molt actuals: 
buscar-se, perdre’s, deixar-se endur, no encaixar, 
trobar-se, acceptar-se. La Laura parla, pregunta, 
xiuxiueja o canta a les muralles de Vic, les parets 
d’aquelles cases que encara podem reconèixer al text, 
o deixa que la seva veu es fusioni en la boira. L’espai, 
l’escenari o la llum de la nostra ciutat emmarquen el 
seu procés interior.

La compositora Helena Cánovas revisita el text de Llor, 
però també revisita el personatge de Laura i l’espai 
que és Vic, en una obra que busca dins les possibilitats 
de la veu i es mou entre la cançó i l’atmosfera, entre 
l’organicitat del cos i la virtualitat de l’electrònica.

Laura és un encàrrec  de L’Atlàntida a la compositora Helena 
Cánovas per estrenar dins el cicle Grans Concerts 2022-2023, 
amb l’objectiu de fomentar i oferir una plataforma als joves 
talents i a les tendències creatives més actuals.

Si conteniu els estossecs amb un mocador, contribuireu 
a reduir-ne notablement la intensitat del soroll.

Gràcies!



LAURA
Laura és un cicle de cançons que obre diàleg amb les 
preocupacions i vivències del personatge de Laura a la 
novel·la Laura a la ciutat dels sants de Miquel Llor i les obre 
a dialogar, a partir de la veu parlada i cantada. Laura és 
una lectura o relectura tant de Llor com de les cançons i 
els tractaments dels personatges i situacions en obres de la 
tradició i obres actuals.

“La llar”
Eduard Toldrà, la Laura diu adeu a Barcelona, es casa 
amb la casa i es pregunta què és, exactament, una casa.

“El piano”
La Laura toca Mussorgsky per sentir la seva veu, 
que per molts és (encara) soroll; Rigoberta Bandini, 
ella voldria tenir una habitació per poder lladrar 
tranquil·la.

“Ell”
Franz Schubert, sense ell no tinc pau, la veu de l’ell, 
dels ells, que escriu Llor, l’obsessió i ansietat de la 
Laura.

“La ciutat”
Per fi, Núria Graham, la Laura s’amaga de la boira, la 
boira escanya la Laura, però la boira per fi desvetlla la 
ciutat dels sants.

Maria Isern, escriptora i investigadora

HELENA CÁNOVAS I PARÉS
Helena Cánovas i Parés (Tona, 1994) és compositora. 
Es va formar a l’Escola de Música de Vic fins l’any 2021. 
Posteriorment va finalitzar el Grau en Composició al 
Conservatorio Superior de Música de Aragón i dos màsters 
en Composició Instrumental i Electrònica a la Universitat 
de Música i Dansa de Colònia. Actualment és compositora, 
directora artística del Festival Avantgarten Liedberg i 
pedagoga i comissària a l’Òpera Alemanya del Rin. Helena 
Cánovas va rebre l’any 2021 el Premi Carmen Mateu i l’any 
2022 la beca Akademie Musiktheater Heute de la fundació 
del Deutsche Bank.

Els intèrprets de Laura són els solistes Adriana Aranda 
(veu), Nina Sunyer (viola), Álex Tentor (guitarra), Carla 
González (contrabaix i baix), Luís Azcona (percussió) i 
Ítziar Viloria (electrònica); tots formats a l’Estat espanyol 
i l’estranger, membres d’ensembles com ara Schallfeld 
Ensemble, Vertixe Sonora o Cuarto de Tono. L’ensemble el 
completa la pròpia compositora al piano.



Organitza

Col·laboradors

Amb el mecenatge Patrocina

Amb el suport

Informació i venda d’entrades

www.latlantidavic.cat 
(estalviaràs 1 ! per entrada si ets Padrí o Amic)

Taquilles de L’Atlàntida
De dimecres a divendres de 15.30 h a 19.30 h
Dissabtes de 10 h a 13 h
Una hora abans de cada espectacle

Propers concerts

DISSABTE 4 DE MARÇDISSABTE 4 DE MARÇDISSABTE 4 DE MARÇ
A les 20 hA les 20 hA les 20 h
Preu: 10 ! - 36 !Preu: 10 ! - 36 !Preu: 10 ! - 36 !

04.03.23
OBC AMB NICOLAS ALSTAEDTOBC AMB NICOLAS ALSTAEDTOBC AMB NICOLAS ALSTAEDT
Un espectacular programa Un espectacular programa Un espectacular programa 
amb Brahms, Haydn i Pedrellamb Brahms, Haydn i Pedrellamb Brahms, Haydn i Pedrell

DIUMENGE 29 DE GENER
A les 18 h
Preu: 10 ! - 36 !

29.01.23
L’OMBRA DE FARINELLI
Grans àries barroques de Vivaldi, 
Händel, Porpora i altres, sota la 
direcció de Jordi Domènech


