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Festival de reggae 
amb quatre grups, 
dissabte a Centelles

Centelles Quatre grups 
actuaran aquest dissabte al 
pavelló de Centelles en la 
primera edició del festival de 
reggae Centelles Burning. El 
madrileny Chulito Camacho 
(Josué Luque) és el cap de 
cartell: lletrista, compositor i 
discjòquei, presentarà el seu 
tercer treball, Kinky Music 
(nom del segell discogràfic 
que ha creat). Juntament 
amb ell, actuaran els grups 
de sound osonencs Fire War-
riors i Kly Mistic Sound, de 
Centelles i els Hostalets de 
Balenyà. El programa es com-
pleta amb Swan-Fyahbwoy, 
també madrilenys. L’actuació 
començarà a 2/4 d’11 de la 
nit. 

Mohamed Soulimane 
i Lluís Pinyot, a Vic
Vic El músic i animador Lluís 
Pinyot presenta aquest diu-
menge a Vic l’espectacle Rit-
mes i sons de la diversitat. En 
aquest cas, actua en compa-
nyia de Mohamed Soulima-
ne, membre de l’Orquestra 
Àrab de Barcelona, en una 
trobada de les cultures de 
l’Àfrica i Catalunya. L’actua-
ció tindrà lloc a La Central, a 
les 12 del migdia. 

El bateria 
Marc Ayza 
actua dissabte 
a la Jazz Cava

Vic

J.V.

Marc Ayza, el jazzman català 
més proper a l’avantguarda 
novaiorquesa, actuarà aquest 
dissabte a la Jazz Cava de Vic, 
on presentarà el seu segon 
disc, Offering (Fresh Sound 
New Talent, 2007). El concert, 
que començarà a les 11 de la 
nit, s’inclou dins del Circuit 
Ressons. 

Després d’una intensa tra-
jectòria de col·laboració amb 
els millors músics de jazz del 
país (de Perico Sambeat a 
Raynald Colom), i d’un pri-
mer treball amb el seu nom 
(Deejah, Satchmo Jazz, 2004), 
Marc Ayza proposa a Offe-
ring un contacte estret amb 
el funk i el hip-hop. Gravat 
a Nova York, amb la partici-
pació de rapers de la ciutat 
com Core Rythm, el resultat 
és totalment homologable 
amb el so nord-americà més 
contemporani. A la Jazz Cava, 
l’acompanyaran els integrants 
del seu quartet: Roger Mas 
(teclats), Tom Warburton 
(contrabaix) i Helios (plats). 

Josep M. Vall presenta 
les cançons de ‘Vida’ 
dissabte a Calldetenes
Calldetenes

J.V.

Va omplir el Cinema Vigatà 
en la seva primera actuació, 
un tempteig de la reacció del 
públic, el mes de desembre 
del 2007. Aquest dissabte, 
Josep M. Vall es presen-
ta a l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes, en els primers 
passos d’una gira que el por-
ta per diferents escenaris 
de Catalunya, i amb un disc 
com a targeta de presentació: 
Vida (Cinc Músic, 2008). 

Josep M. Vall (Torelló, 
1946) és una figura atípica en 
el món de la cançó. Tot just 
l’any passat va gravar el seu 
primer disc, amb temes pro-
pis, uns mesos després d’ha-
ver-ho plantejat gairebé com 
una juguesca d’amics. El seu 
còmplice en aquesta aven-
tura, el galerista d’art vigatà 
Joan Homs, el va empènyer 
cap a un món desconegut per 
ell, en el qual va trobar la 
complicitat del músic Ricard 
Puigdomènech. Així va néi-
xer Vida, un conjunt d’11 
cançons (9 en català i 2 en 
castellà) al qual ara ja se n’hi 
afegeixen algunes de noves. 

L’actor Julio Manrique ha dirigit el text de Neil Labute

L’èxit de ‘La forma de les 
coses’ arriba al Cirvianum
Torelló

Guillem Rico

El Teatre Cirvianum acull 
aquest dissabte a les 9 del 
vespre La forma de les coses, 
de Neil Labute, “una d’aque-
lles perles que de tant en 
tant surten a la cartellera”, 
segons el programador de 
l’espai i tècnic de Cultura, 
Pep Tines. L’espectacle, el 
segon que dirigeix l’actor 
Julio Manrique, és un dels 
plats forts de la temporada 
de tardor al teatre torello-
nenc i destaca “per la inter-
pretació”. Tines el defineix 
com un muntatge “magnífic, 
modern, àgil i actual” i el 
protagonitzen Mireia Aixalà, 
Cristina Genebat, Xavier 
Ricart i Marc Rodríguez. La 
proposta, una producció del 
Teatre Lliure i La Troca, va 
ser un dels èxits de la tem-
porada passada a Barcelona i 
va rebre quatre nominacions 
a la XIV edició dels premis 
Butaca. A causa de “l’èxit”, 
La forma de les coses tornarà 
a l’Espai Lliure després de la 
gira. 

L’obra gira al voltant de 
dos personatges, l’Evelyn i 
l’Adam, que s’enamoren. Ella 
és una noia oberta, valenta, 
rebel i molt sexy que prepa-
ra la seva tesi. El noi és tot 
el contrari, tímid, pudorós, 
reservat i no gaire sexy, un 
antiheroi. De mica en mica 
l’Evelyn fa canviar l’Adam, 
fins al punt que es transfor-
ma en un home atractiu i tri-

Els quatre intèrprets de ‘La forma de les coses’, que es podrà veure dissabte

omfador. Al final resulta que 
la noia no estava realment 
enamorada, sinó que l’Adam 
és la seva tesi. Es tracta 
d’una escultura humana, un 
experiment artístic que, en 
principi, no tenia res a veure 
amb l’amor. 

‘La forma de les coses’. 
Teatre Cirvianum. Dissabte,  
18 d’octubre. 9 vespre.

Temes de tall clàssic, en la 
línia de la cançó melòdica, 
interpretades amb aire croo-
ner, i que omplen un buit al 
panorama musical català. 

En el concert de dissabte, 
acompanyaran Josep M. Vall 
a l’escenari Toni Serrat (bate-
ria), David Vinyoles (percus-
sió), Núria Guillem (piano), 
Enric Puigdesens (baix), 
Jaume Grau (guitarra) i la 
veu femenina de Carme Sil-
va. L’actuació estava prevista, 
inicialment, per al passat 
mes de setembre, però una 
indisposició d’aquesta can-
tant la va impedir a última 
hora. Josep M. Vall es troba 
en els primers compassos 
d’una gira que el portarà per 
més d’una vintena d’escena-
ris d’aquí a final d’any (entre 
ells, possiblement, el Cirvi-
anum de Torelló i el Comtal 
de Ripoll). “Ara es veurà la 
veritat, si realment arriben 
al públic”, explica el cantant. 
Les vibracions, fins ara, són 
positives. 

Josep M. Vall. ‘Vida’. 
Auditori-Teatre de 
Calldetenes. Dissabte, 18 
d’octubre. 10 nit. 


