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Ass Trio actua 
aquest dijous al 
festival Sónar     
de Barcelona

Barcelona

EL 9 NOU

Asstrio, el grup del bateria 
rodenc Santi Serratosa, actua 
aquest dijous en la primera 
jornada del Sónar 2008, la 
quinzena edició del Festival 
de Música Avançada i Arts 
Multimèdia de Barcelona. 
L’actuació d’Asstrio tindrà 
lloc a partir de les 4 de la 
tarda, en el Sónar de Dia, a 
l’espai Sonar Dôme, situat 
al costat del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 
(MACBA). El grup va publi-
car l’any passat el seu tercer 
treball discogràfic, Desplaza-
miento, que amb la inclusió 
d’elements electrònics els ha 
obert les portes d’un festival 
amb les característiques del 
Sónar. El grup l’integren, a 
més de Santi Serratosa, Santi 
Careta i Arecio Smith. 

En la direcció del Sónar 
compleix quinze anys el man-
lleuenc Enric Palau, un dels 
fundadors del festival, amb 
qui EL 9 NOU publicarà una 
extensa entrevista a l’edició 
del proper divendres. 

Toni Casares  
dirigeix un taller 
a l’Institut del 
Teatre de Vic

Vic

EL 9 NOU

Toni Casares, director de la 
Sala Beckett de Barcelona, 
dirigeix La vida de les subs-
tàncies, que aquest dimarts 
es podrà veure a la sala de 
l’Institut del Teatre de Vic, 
a 2/4 de 10. El muntatge té 
l’origen en un taller del ter-
cer curs d’Interpretació de 
l’Escola Superior d’Art Dra-
màtic (ESAD), el resultat del 
qual es pot veure ara en una 
gira per Catalunya.

Els actors Marta Aran, 
Francesca Vadell, Marina 
Orell, Pep Carbonell, Ramon 
Bonvehí, Pol López i Pep 
Ambrós conformen el repar-
timent de La vida de les subs-
tàncies. Basada en un text del 
dramaturg Simon Donald, 
l’obra és una comèdia d’espe-
rit grunge que té com a pro-
tagonista el jove propietari 
d’una sala de festes. Darrere 
del negoci, hi ha interessos 
bruts relacionats amb dro-
gues, una de les quals ha 
estat fabricada expressament 
per a ell.

Parking demostra al seu 
públic que està en forma
Taradell

J. Sunyer / L. Miralpeix

El grup taradellenc Parking no va defraudar 
en el seu retorn als escenaris. Divendres pas-
sat, davant d’unes quatre-centes persones que 
no es van voler perdre el retorn, van recupe-
rar la majoria dels seus temes amb un públic 
entregat que recordava una per una les can-
çons. I és que per a la majoria dels assistents 
al concert, també era el retorn al passat. Àcid 
Úric i Kuàntics van ser els encarregats d’en-
cetar la vetllada, que posava punt i final als 

actes d’aniversari del 25è aniversari de Ràdio 
Taradell. Els Anònims, de Sant Hilari, van 
tancar la festa. El moment més esperat va ser, 
sense dubte, l’actuació de Parking, que van 
començar amb S’ha acabat, i van seguir amb 
tretze cançons més, entre les quals les més 
seguides van ser Màscara o Tant se me’n car-
da. La cançó més esperada va ser El gat, amb 
la qual els fans de Parking van recordar vells 
temps corejant l’èxit més important del grup. 
Era l’última cançó del concert, però el públic 
en va voler més i els quatre components de 
Parking –Oje Álvarez, Sergi Gutiérrez, Josep 
Joan Ramos i Joan Molina– van oferir Et 
recordo i És ben boig, que abans havien en ver-
sió acústica. Era la cirereta del pastís, que va 
deixar un bon regust de boca a tothom. 
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