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● Figueres. La companyia de teatre amateur La Fun-
cional, de Figueres, ofereix des d’avui i fins diumen-
ge tres sessions més de la peça Recepció, digui’m!,
de Josep Valls, al Teatre El Jardí. La Funcional cele-
bra amb aquest espectacle el trentè aniversari. Avui i
demà la funció és a les nou del vespre, i diumenge, a
les sis de la tarda. / D.C. / JOSEP ALGANS

FIGUERES
Tres funcions més de «Recepció, digui’m»

Tot i que encara queda
pendent una de les projec-
cions del cicle de cinema
Black Music & Films, que
es va haver d’ajornar fins
dimarts vinent per la neva-
da (Soul power, al cinema
Truffaut; 22.30 h, 3 euros),
el Black Music acaba ofi-
cialment avui després de
tres setmanes plenes de
concerts i activitats diver-
ses. A La Mirona encara es
poden veure aquests dies
les dues exposicions de fo-
tografies que recullen al-
guns dels millors mo-
ments del festival del
2009, a càrrec de Jordi Re-
nart i David Julià, que ha
centrat la seva proposta en
el concert de Bill Wyman.

Avui Santiago Auserón
tornarà a transformar-se
en Juan Perro a l’escenari
de l’Auditori de Girona,
amb una nova banda –que
inclou el guitarrista català
Joan Vinyals– i una quin-
zena de temes no editats en
disc fins ara, entre els
quals hi ha Girasoles ro-
bados, inspirats en els pa-
ratges de Bellcaire d’Em-
pordà. Recentment, Juan
Perro va oferir dos con-
certs a l’Auditori de Bar-
celona, on va enregistrar
un disc en directe.

El Juan Perro del 2010
diu que es troba musical-
ment més a prop de Nova
Orleans que de Cuba, tot i
que evidentment veu va-

sos comunicants entre
aquestes dues cultures
musicals, que compartei-
xen essència hispana.

Comença el Rude Cat
D’altra banda, avui tindrà
lloc a La Mirona la prime-
ra jornada del Rude Cat

Festival, que, aliat amb el
Black Music, tindrà avui
com a protagonistes els
històrics Skatalà i The
Kinky Coo Coo’s, en una
intensa doble sessió de so-
noritats jamaicanes gesta-
des des de Catalunya amb
coneixement de causa.

El Black Music
s’acomiada amb

Juan Perro i Skatalà
El primer presentarà a l’Auditori temes

nous que miren cap a Nova Orleans
XAVIER CASTILLÓN /  Girona / Salt

● El Black Music Festival tanca avui l’edició del 2010
amb dos concerts: a l’Auditori de Girona, Juan Perro pre-
sentarà avui les seves noves cançons, que miren molt cap
a Nova Orleans (21 h, 18, 22 i 25 euros); i a La Mirona,
Skatalà donarà el tret de sortida a la gira del seu 25è ani-
versari i obrirà també el Rude Cat (22 h, 12 i 15 euros).

Juan Perro, fa pocs dies a Barcelona. / QUIM PUIG

● Girona. Pep Admetlla (a la foto) i Jordi Amagat van
inaugurar ahir al vespre l’exposició conjunta H-102
(L’indiscernible kantià) a la Fundació Valvi, on es
pot visitar fins al 19 de juny. / M. LLADÓ

GIRONA
Inauguració d’Admetlla i Amagat a la Valvi


