
Els Pets van demostrar di-
jous a la nit que s’han con-
solidat en una dolça madu-
resa creativa. Amb una
banda reforçada amb les
incorporacions del violi-
nista Joan Aguiar i el gui-
tarrista David Muñoz
Gnaposs, la banda de
Lluís Gavaldà, Joan Reig i
Falin Cáceres va signar
una actuació rodona, basa-
da en les peces del seu dar-
rer treball, Com anar al cel
i tornar. Tot un tractat de
pop de qualitat amb un
plantejament netament
adult però amb capacitat
per continuar connectant
amb un públic jove, sobre-
tot amb peces com ara XL,
un tema que reivindica «la
dona mediterrània, amb
corbes, la que ens agrada:
la dona real».

La banda de Constantí
és una de les excepcions a
la norma que diu que els
grups de pop catalans no
poden tenir plantejaments
polítics, com sí que passa
habitualment en el món
anglosaxó. Així va quedar
clar amb la recuperació de
la republicana Jo vull ser
rei. Va ser una de les úni-
ques concessions a la nos-
tàlgia, a la qual s’ha d’afe-
gir una versió en clau fun-
ky de Pantalons curts i ge-
nolls pelats, el clàssic S’ha
acabat i l’inevitable Bon
dia.

Un altre moment àlgid

de la nit es va viure amb el
concert dels skatalítics
Discípulos de Otília. Una
banda de la qual és difícil
seguir el rastre d’escis-
sions, però que dijous va
celebrar quinze anys dalt
dels escenaris presentant
un disc que recopila els
grans èxits de la seva car-
rera, En blanco y negro.

La jornada la van obrir
Soul Atac. La seva barreja
de funk, jazz i soul ha rebut
el premi Forment a la difu-
sió de la música en valen-
cià, que atorga el Col·lec-
tiu de Músics Ovidi Mont-
llor. Un altre dels reclams
va ser Xerramequ Tiquis
Miquis i el seu particular
mestissatge de reggae i
sons mediterranis, amb les
veus d’Àgata Casas (Di-
jous Paella) i l’histriònic
Pele Viader (La Thorpe
Brass), que com ja és habi-
tual va acabar sermonejant
la concurrència barrejat
entre el públic. La nit la
van tancar els Habeas Cor-
pus. Una banda singular
del rock més compromès
de l’Estat espanyol. Metal
i hardcore amb líriques
subversives que fugen del
pamflet.

El cartell de divendres
l’encapçalava La Troba
Kung-Fú, Feliu Ventura i
Celtas Cortos, i avui com-
partiran escenari a la pista
d’atletisme de Sant Celoni
Obrint Pas i Ojos de Brujo.

El festival de les JERC va camí
d’igualar l’èxit d’edicions anteriors

Els Pets pugen al
cel republicà de
l’Acampada Jove

ROGER PALÀ / ENDERROCK / Sant Celoni

� L’Acampada Jove no es desgasta. Després de dotze
anys de música i reivindicació política, el festival de les
JERC, que se celebra per tercera ocasió a Sant Celoni
(Vallès Oriental) després de deixar l’històric emplaça-
ment d’Arbúcies (la Selva), va camí d’igualar l’èxit d’as-
sistència d’anteriors edicions.

Els Pets, durant el seu recital de dijous a Sant Celoni. ( EL PUNT.
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� L’Acampada Jove se celebra aquest any en un
context polític poc habitual. Les últimes eleccions
municipals van deixar ERC sense representació al
consistori de Sant Celoni. La formació republicana
va perdre dos regidors en detriment de la CUP, que,
a més, ha donat els seus vots al candidat de CiU,
Francesc Deulofeu, i ha forçat així l’alternança po-
lítica a l’Ajuntament vallesà. Tot i això, l’organit-
zació remarca que el futur del festival passa per
Sant Celoni. Dani Casanovas, director de comuni-
cació de l’Acampada, assenyala: «Som conscients
que Sant Celoni valora molt positivament l’Acam-
pada, i per tant no hi ha motius per canviar d’empla-
çament.» Pel que fa a l’edició d’aquest any, Casa-
novas explica: «Tant la venda d’entrades com l’a-
fluència de joves de la primera jornada fan que esti-
guem convençuts de repetir l’èxit de les edicions
anteriors.»

El futur, a Sant Celoni

El teatre familiar
català s’inspira
en França

� Barcelona. Les compa-
nyies de teatre familiar
conclou avui fórmules
per ser habituals en les
cartelleres catalanes.
Programadors france-
sos i de la comunitat an-
dalusa explicaran la
creació de circuits. La
trobada es completa
amb un Romeu i Julieta
amb els titelles Per Poc
i l’Orquestra Simfònica
del Vallès a l’amfiteatre
Grec, demà. / EL PUNT




