
Missa en si menor,

BWV 232 de J.S. Bach 

Divendres, 4 de novembre de 2011

CULTURA NOU9EL 39

Presenten el primer disc a Pasternak, 

quatre anys després d’haver-lo gravat

Eikostate o la 
perseverança

Els quatre components d’Eikostate, que aquest divendres actuen a Pasternak

segell discogràfic japonès ja 
prepara l’edició de Tribute to 

Perseverance, i l’any vinent 
no descarten anar a fer-hi 
una gira de concerts. En la 
gravació, han utilitzat alguns 
instruments japonesos tra-
dicionals, i en directe també 
en porten un. La incorpora-
ció d’aquest so japonès els 

ha servit “per destacar de 
la muntanya de grups que 
feien el mateix”. La formació 
del grup es completa amb 
Roger Solà (bateria) i Luis 
Martínez (baix). Tots els 
components, menys aquest 
últim, provenen de la banda 
Afterfeedback, amb què van 
tocar durant 10 anys.  

Vic
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El títol del seu disc ho diu 
tot: Tribute to Perseverance. 
Han passat quatre anys des 
que la banda manlleuenca 
Eikostate va gravar el màster 
d’aquest treball, i tot just ara 
veu la llum, editat per RGB. 
La sala Pasternak de Vic acull 
aquest divendres un dels 
dos concerts de presentació 
–l’altre estava previst aquest 
dijous a la sala Estraperlo de 
Barcelona– malgrat que els 
Eikostate no han deixat mai 
d’actuar en directe. 

L’edició del disc ha estat 
complicada “per problemes 
amb les discogràfiques”, 

explicava David Martínez, 
cantant d’Eikostate, en 
declaracions al programa 
Bon cop de rock d’EL 9 TV. “El 
negoci de la música s’escapa 
al músic”, lamenta. Al final, 
no han tingut més remei 
que recomprar el màster que 
havien gravat a la primera 
discogràfica que els havia 
promès editar-lo. Finalment, 
RGB ha apostat per ells.

Amb el disc com a carta de 
presentació, Eikostate es pro-
posa objectius ambiciosos. El 
seu metal rock amb influèn-
cies de la música tradicional 
del Japó (el guitarrista, Eloi 
Casellas, n’és un gran conei-
xedor) els obre les portes 
d’aquell país. De moment, un 

L’Hereu Escampa, de 
Manlleu, presenten 
disc en un festival      
a l’Hospitalet

Manlleu L’Hereu Escampa és 
un duo guitarra-bateria que 
des de Manlleu s’està gua-
nyant els elogis de gran part 
de la premsa especialitzada 
gràcies al seu disc de debut, 
editat per Famèlic Records 
i influenciat sobretot per 
l’energia i els crits passionals 
dels grups del rock emocio-
nal de la dècada dels noranta. 
Després que fa un parell de 
setmanes presentessin el 
disc a Barcelona i una set-
mana abans que ho facin a 
la Jazz Cava (serà el dia 12), 
aquest divendres actuaran 
al festival Xtrarradio de 
l’Hospitalet de Llobregat. 
Serà a la sala Salamandra 2 i 
juntament amb els grups Par-
mesano, Stand Up Against-
HeartCrime, Stay i La Célula-
Durmiente. A partir de les 9 
del vespre i per 10 euros.

La Cava rep David 

Soler, després de 

dues llegendes 

nord-americanes
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Pau Cristòful

Chris Brokaw i Geoff Farina, 
mites de l’escena alternativa 
de l’Amèrica dels anys noran-
ta gràcies als seus grups 
Karate, Come i Codeine, van 
amenitzar la nit de la casta-
nyada a la Jazz Cava amb la 
presentació del seu últim 
projecte, un disc fet a mitges 
format per versions de blues 
i country dels anys trenta. 
Tot i així, aquestes versions 
van quedar reduïdes a l’anèc-
dota quan, al mig de l’actua-
ció, primer Farina i després 
Brokaw van interpretar 
temes dels seus propis reper-
toris en solitari. Cal destacar 
sobretot aquest últim, l’estil 
i la veu del qual recorden 
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‘L’Elisir d’Amore’, a L’Atlàntida

Vic

J.V.

La primera òpera de la tem-
porada arriba aquest diu-
menge a L’Atlàntida. L’Or-
questra Simfònica del Vallès, 
amb el Cor Amics de l’Òpera 
de Sabadell, oferirà aquest 
diumenge L’Elisir d’Amore, 
la popular òpera còmica del 
compositor italià Gaetano 
Donizetti (Bergamo, 1797-
1848). 

L’Elisir d’Amore, coneguda 
sobretot per l’ària Una lacri-

ma furtiva, és una història 
sobre el poder transformador 
de l’amor que Donizetti va 
escriure en plena madure-
sa creativa. Amb només 34 
anys, l’autor havia compost 
una quarantena d’òperes, 
entre elles Ana Bolena, i 
amb aquesta va obtenir un 
èxit espectacular des del pri-
mer moment. Albert Casals 
(Nemorino) i Elisa Vélez 

(Adina) interpreten els dos 
papers principals del reparti-
ment, l’enamorat que busca 
un beuratge per seduir i la 
noia que ha de ser objecte 
d’aquesta seducció. 

Robert Gimeno dirigeix 
l’Orquestra Simfònica del 
Vallès, que arriba a L’At-
làntida en el marc del cicle 
Òpera a Catalunya. La repre-
sentació tindrà lloc a les 6 
de la tarda, a la Sala Ramon 
Montanyà.

Sonic Youth i en particular 
el seu llegendari guitarrista 
Thurston Moore, a qui Chris 
Brokaw ha acompanyat en el 
seu projecte personal a part 
del mític grup.   

De la programació de la 
Cava d’aquest cap de set-
mana, en destaca diumenge 
el concert on tres jazzmen 
catalans s’uneixen en el pro-
jecte Figurines. El guitarrista 
David Soler lidera aquest 

trio que integren també el 
teclista Arecio Smith i el 
bateria Dídac Fernández. 
Amb experiència en el món 
del jazz, el pop i l’electrònica, 
el resultat és un crossover 
dels principals corrents de la 
música moderna, presentats 
amb la improvisació carac-
terística del jazz. El concert, 
inclòs dins del cicle Ressons 
Jazz, començarà a les 7 de la 
tarda. 

La Simfònica del Vallès interpreta l’òpera aquest diumenge

Chris Brokaw i Geoff Farina, en el concert de dilluns a la Jazz Cava


