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No sé si va 
quedar clar 
el final del 
darrer article. 
Parlava dels 
“traficants 

de drogues estètiques i 
culturals” o “assassins 
del gust”, que per tots 
els mitjans imposen uns 
productes concrets i amb 
ells uns gustos concrets, 
i empetiteixen i escla-
vitzen grans capes de la 
població. 

Era fàcil llegir-hi 
al·lusions a grans movi-
ments comercials i dels 
mitjans de comunicació 
lligats al món de la músi-
ca, del circ, del teatre, de 
les arts visuals i d’altres 
aspectes del gust, com 
l’oci, el menjar, el vestir, 
o qualsevol corrent “de 
moda”.

Però no ens podem 
quedar amb la lectura 
maniqueista i simplista 
en què els dolents sem-
pre són molt poderosos 
i molt lluny. L’acció 
criminal sobre el nostre 
aprenentatge estètic es 
fa també des de ben a la 
vora i per organismes no 
tan grans ni intangibles.

L’urbanista que deci-
deix reordenar un carrer 
o un parc, el propietari 
que pinta de determinat 
color una escala de pisos, 
el periodista que parla 
d’una obra i no d’una 
altra, el polític que deci-
deix posar una estàtua en 
una plaça, el responsable 
del restaurant que hi 
posa música (i una músi-
ca concreta)... Tot és ple 
de gent que, sabent-ho o 
no, volent-ho o no, està 
influint sobre el gust 
de la població, víctima 
inconscient i indefensa 
del terrorisme cultural.

SI...

Encara més 
sobre gustos

Els Mecatxis   
s’acomiaden de 
‘Cromàtic’ a Ripoll
Ripoll La Sala Eudald Gra-
ells de Ripoll va tenir una 
bona entrada dissabte a la 
nit en el concert dels ripo-
llesos Mecatxis, que va ser-
vir per tancar la gira de pre-
sentació del darrer treball, 
Cromàtic. Els ripollesos no 
van estar sols ja que també 
van actuar Al Fondo a Mano 
Deretxa, de Sant Hipòlit, i 
els barcelonins Vila’s Peo-
ple. Mecatxis se centrarà 
ara a preparar les cançons 
pel seu pròxim disc.
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Near to Nothing 
presenta la primera 
maqueta, al Siracusa
Tona Dos anys després de 
constituir-se com a grup, 
els manlleuencs Near 
to Nothing presenten el 
primer resultat del seu 
treball. Ho faran aquest 
divendres a la Sala Siracusa 
de Tona, en una nit d’ine-
quívoc signe punk, compar-
tint escenari amb Al Fondo 
a la Derecha (Sant Hipòlit 
de Voltregà) i Anthurium 
(Vic). 

Rumbo al norte és el títol 
que Near to Nothing ha 
donat a aquest primer tre-
ball, amb el qual esperen 
fer un salt endavant. La 
seva targeta de presentació 
són sis temes cantats en 
anglès en l’estil de rock 
amb influències punk que 
els caracteritza. “Sabem 
que la gran plataforma de 
difusió és internet, però 
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hem decidit fer una maque-
ta en CD per presentar-nos”, 
explica Adrià Mata, bateria 
de la formació. N’han tret 
al mercat 500 còpies, que 
aquest divendres es comen-
çaran a vendre. 

A més d’Adrià Mata, 
Adri, la formació de Near 
to Nothing està integrada 
per Xevi Flores (guitarra), 

Sergi Hidalgo (veu) i Oscar 
Hidalgo, Mingui (baix), 
els mateixos components 
fundacionals del grup. No 
descarten, però, d’ampliar-lo 
incorporant-hi un altre gui-
tarrista. 

Near to Nothing. 
Divendres, 2/4 de 12 nit. 
Sala Siracusa de Tona.

Atomic porta el 
millor jazz europeu 
a Calldetenes
Calldetenes La punta de 
llança del jazz europeu es 
presenta aquest divendres 
a l’escenari de l’Auditori-
Teatre de Calldetenes. Es 
diuen Atomic, i en vuit 
anys de trajectòria han 
aconseguit convertir-se 
en un referent, fins i tot a 
escala mundial. El concert, 
organitzat pel promo-
tor Pau Cristòful amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Calldetenes i la Vic Bang 
jazz Cava, és una ocasió 
excepcional per veure a 
Osona una formació que es 
prodiga poc als escenaris. 
Van debutar l’any 2001 
amb Free music, un àlbum 
ple de referències al jazz 
d’Ornette Coleman, i des 
de llavors han tret a la llum 
quatre treballs més amb el 
prestigiós segell jazzland. 

El darrer d’aquests és Retro-
grade (2008), del qual estan 
encara en gira de promoció.

Paul Nilssen-Love, un dels 
millors percussionistes de 
free jazz del món, és un dels 
factòtums del grup, junta-
ment amb el contrabaixista 
ingebrigt Haker Flaten, 
influït pels seus anys de 
treball a Chicago. El saxo-

fonista Fredrik Ljiungkvist, 
el trompetista Magnus Broo 
i el pianista Havard Wiik 
completen el quintet, que 
dóna en els directes el millor 
d’un jazz contemporani que 
dialoga amb el més clàssic.

Atomic. Divendres, 2/4 de 
10 nit. Auditori-Teatre de 
Calldetenes. 

Telekinesis i    
The Rosebuds,     
a la Jazz Cava

Vic La jazz Cava canvia de 
ritme i s’acosta dissabte al 
pop indie més jove, de la mà 
dels grups nord-americans 
Telekinesis i The Rosebuds, 
que hi actuaran a partir de 
les 11 de la nit. Telekinesis, 
un quartet liderat pel can-
tant, compositor i bateria 
Michael Benjamin lerner, 
ha cridat l’atenció en el seu 
debut, l’àlbum Telekine-
sis! (Morr Records, 2009). 
Amb cançons enganxoses i 
guitarreres, que contenen 
referències des de Simon & 
Garfunkel fins a Teenage Fan 
Club, transmeten la diversió 
de dalt a baix de l’escenari. 
Els precedirà l’actuació de 
The Rosebuds, amb música 
pensada per ballar i inspirada 
en el ritme de finals dels 80, 
que estan en gira de presen-
tació del seu quart treball, 
Life like.

The Stardust 
inicia un cicle  
al Casino de Vic

Vic Els torellonencs The 
Stardust presenten aquest 
divendres al Casino de Vic el 
seu segon disc, Juxtaposició. 
Editat per la discogràfica 
osonenca Laura R. Perkins, 
aquest treball conté temes 
en català i castellà, a diferèn-
cia del primer (Dance floor 
‘Quovadis’. 2007), íntegra-
ment cantat en anglès. The 
Stardust, un quartet de pop 
rock, es va formar a Torelló 
fa quatre anys. La seva actua-
ció, que tindrà lloc a 2/4 d’11 
de la nit, inicia un cicle de 
concerts al Casino de Vic que 
tindran lloc cada quinze dies, 
els divendres. La propera 
actuació, el dia 23 d’octu-
bre, serà protagonitzada per 
Thanks for Coming. En suc-
cessius concerts hi actuaran, 
entre altres, La iaia i Dani 
Flaco, i s’hi presentarà el por-
tal d’aprenentatge musical 
d’internet Tocamela.cat.

‘Sóc una màquina’ 
de Gerard Guix,       
a Sant Hipòlit

Sant Hipòlit de Voltregà 

La tercera Mostra de Teatre 
de Sant Hipòlit continua 
aquest cap de setmana amb 
la representació de l’obra Sóc 
una màquina, del dramaturg 
vigatà Gerard Guix. Produ-
ïda per República de Guer-
rilla, dirigida per Montse 
Rodríguez i interpretada pels 
actors Pep Miràs i Albert 
Puigdueta, l’argument de 
l’obra gira entorn del poder 
de la ment. Es podrà veure 
a les 10 de nit, al Teatre de 
Sant Hipòlit. 

Nazanin Amirian 
parla sobre l’Iran    
al Temple Romà 

Vic L’escriptora i periodista 
Nazanin Amirian intervindrà 
aquest divendres en el cicle 
de conferències sobre l’iran 
que organitza l’entitat Amics 
dels Museus. Sota el títol de 
“Balanç d’una revolució”, 
analitzarà què ha passat al 
seu país des que fa 30 anys 
la Revolució islàmica va 
començar. Nazanin Amirian 
és autora de diversos llibres i 
professora de Ciència Políti-
ca a la uNED. La seva confe-
rència tindrà lloc al Temple 
Romà, a les 7 de la tarda.


