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Joan Riera, Èric Vergés i Roser Cruells van actuar divendres a la plaça del Silenci de la Garriga

La ‘Jenifer’ puja a l’escenari del Divendres a la Fresca de la Garriga

Uns Catarres prometedors

La Garriga

Helena Masó

La Jenifer d’Els Catarres 
existeix, i divendres va pujar 
a l’escenari de la plaça del 
Silenci de la Garriga per ena-
morar un públic més català 
que les anxoves de l’Escala. 
La Dunna, de només vuit 
anys, va ser només el detall 

final del concert del trio 
d’Aiguafreda, que dibuixant 
un sentit ocult, va fer les delí-
cies dels oients més astuts, 
com diu una de les cançons. 

El grup revelació, que en 
pocs mesos s’ha fet un lloc a la 
primera divisió de la música 
en català, va donar a conèixer 
dins el marc dels Divendres a 
la Fresca tot el seu repertori, 

més enllà de la interpretació 
tan esperada de la primera 
cançó de l’estiu catalana que 
ha aconseguit ser-ho sense 
passar per la ràdio. 

El trio, format per Èric Ver-
gés, a la veu i a la guitarra; 
Roser Cruells al contrabaix; 
i Joan Riera, a l’acordió, al 
bombo i a la pandereta, va fer 
un elogi a la música folk, amb 

només vuit cançons que van 
ratificar l’inici prometedor 
d’un trio ben peculiar que 
tot just naixia a finals del 
2010. Potser vindré, Instants 
de complaença, Tots menys 
tu, Els amants de Sant Joan, 
La festa major d’Aiguafreda, 
La noia de la plaça i La barba 
són els temes que el públic de 
la Garriga va poder degustar, 

amb ganes de més, davant un 
directe atractiu, fresc i festiu 
amb molt bona acollida. “No 
us podem tocar més temes 
perquè literalment no en 
tenim més”, va dir Èric Vergés 
al final del concert i abans de 
posar-se a signar, juntament 
amb els seus companys, autò-
grafs i més autògrafs. Sigui 
com sigui, la música d’Els 
Catarres va moure el públic 
a un lloc més amable on tots, 
segur, hi van trobar algun ins-
tant de complaença.  

El grup d’Aiguafreda no 
creu en l’actual sistema dis-
cogràfic i regala la música des 
de la seva pròpia pàgina web. 
Els Catarres s’han promogut 
a través de les xarxes socials i 
oferint uns directes brodats, 
i sembla que la fórmula té 
èxit. Prova d’això és que de 
moment tenen programats 
més de 40 concerts. A més, 
només dos mesos després de 
penjar per primer cop el vide-
oclip de Jenifer al Youtube, ja 
sumaven 400.000 reproduc-
cions, i 100.000 visites més a 
la maqueta. A banda, 50.000 
persones ja s’han descarregat 
el repertori complet.  

El passat Divendres a la 
Fresca, organitzat per l’entitat 
El Brou del Mestre i l’Ajunta-
ment, no va acabar aquí. El DJ 
local Beatcrumb va presentar 
la seva nova aposta musical: 
el Beatcrumb Electro-Swing 
Experiment. L’espectacle va 
fusionar melodies provinents 
de la música swing i jazz amb 
base electrònica, una com-
binació inspirada en artistes 
com Parov Stelar, Caravan 
Palace, Mr Srcuff, Chinese 
Man, o Waldeck. 

La companyia Pakipaya va actuar a l’Ateneu dins els Dijous a la Fresca

Dijous de circ a Sant Celoni
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Els intèrprets de la companyia van fer gaudir el públic amb el seu humor, acrobàcies i trucs de màgia

Sant Celoni

Laia Coll

Un gran nombre de públic, 
de totes les edats, va aplegar-
se dijous al vespre a l’Ateneu 
de Sant Celoni per presen-
ciar el circ-espectacle de la 
companyia Pakipaya malgrat 
el canvi d’emplaçament 
d’última hora per les condi-
cions climatològiques. Una 
recerca constant de l’humor 
i de reptes amb acrobàcies i 
trucs de màgia, acompanyat 
d’una gran interacció amb els 
espectadors van fer gaudir, 
petits i grans, durant uns tres 
quarts d’hora de l’espectacle 
Shake! Shake! Shake!

Un dels moments més diver-
tits va ser quan un dels actors 
va fer una imitació dels gags 
televisius anglesos de Just for 
laught. La víctima, en aquest 
cas, va ser un espectador. Els 
assistents van tenir una gran 
sorpresa quan, gairebé a les 
acaballes, van descobrir que 

una suposada noia del públic 
era una actriu i acròbata més. 
La noia va ser escollida a l’ini-
ci de l’obra i va haver de sortir 
a l’escenari i fer el que els 
actors li deien. L’actriu va fer 
una interpretació excel·lent, 
amb un posat molt vergonyós, 
i fins i tot va intentar esca-
par-se per no haver de seguir 
davant de tot el públic. Final-
ment, ella també es va afegir 
a les acrobàcies, combinant la 
tècnica de quadre aeri amb la 
de pal xinès.

L’espectacle Shake! Shake! 
Shake! s’emmarca dins la pro-
gramació de Dijous a la Fres-
ca que proposa l’Ajuntament 
de Sant Celoni durant els 
mesos de juliol i agost, i que 
de moment té una molt bona 
rebuda entre la població. La 
propera sessió, aquest dijous, 
serà una projecció de cinema 
de muntanya a la plaça d’en 
Nicola, a les 10 del vespre, 
amb el film The Asgard Pro-
ject, una aventura extrema 
en un paisatge increïble. El 
documental esta basat en el 
repte de tres escaladors que 
volen pujar a la torre Asgard, 
als fiords de l’illa de Baffin, i 
que, un cop al cim es llencen 
amb paracaigudes.


