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AXOLOTS
de Joan Solana

Cabaret - teatre

30 i 31 març / 21:00
1 abril / 18:00
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L’Orquestra de Cadaqués
segueix amb la programa-
ció de la seva primera tem-
porada a l’Auditori de Giro-
na i ho fa avui (a les 21 h)
amb un convidat d’excep-
ció. Es tracta del violinista
Dmitri Sitkovetski que,
juntament amb l’Orques-
tra de Cadaqués amb el seu
director titular, Jaime Mar-
tín al capdavant, presenten
un programa que s’adapta-
rà també per a les escoles.
Sitkovetski substitueix el
violinista Ara Malikian que
a causa d’una lesió no podrà
participar en el concert. ■
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Sitkovetski
substitueix
un lesionat
Malikian

Tretze anys, cinc discos i
una estabilitat poc habi-
tual en un grup de vuit mú-
sics, que continuen inalte-
rablement fidels al projec-
te Deskarats. Com s’acon-
segueix això? “Amb ganes
i il·lusió, perquè tots man-
tenim la mateixa il·lusió
pel grup que quan vam gra-
var el primer disc”, diuen
els membres del grup ame-
renc. Acaben de publicar el
seu cinquè disc, Festival
–“Es diu igual en català, en
castellà i en anglès”, argu-
menten–, un treball auto-
editat que es pot descarre-
gar des del seu web, gratu-
ïtament o amb una aporta-
ció econòmica voluntària,
i que aquesta nit presenta-

ran a la sala Tourmix de Gi-
rona (23.30 h). L’entrada
costa tres euros, i cinc eu-
ros amb el CD inclòs. A
més, com que es tracta
d’un concert d’escalfa-
ment del festival Rude Cat,
que tindrà lloc demà a La
Mirona de Salt –amb Bad
Manners i, entre altres
grups, els Toasters del seu
amic Bucket, que els va
produir els seus dos discos
anteriors: DKS i Dissemi-
nat s/n–, els que hagin
comprat una entrada del
Rude Cat podran adquirir
l’entrada i el CD de Deska-
rats per tres euros.

Deskarats són Francesc
Romero, Tico, veu; Gerard
Cornellà, guitarrista i tam-
bé dissenyador de la porta-
da del disc, una pin-up ca-
talana, amb barretina i tot;

Josep Ferriol, guitarra;
Lluís Figueras, baix; Pere
Jordà, bateria; Pol Riubru-
gent, trompeta; Josep
Monserrat, saxo alt i barí-
ton, i Jaume Castañé, saxo
tenor. El grup ha canviat
els teclats per una segona
guitarra, i en directe els
acompanya el percussio-
nista Marc Sánchez. En el
disc també han col·laborat
les Sey Sisters.

Canvi de productor
Un altre canvi ha estat el
productor, que en aquest
cas ha estat Enric Carbo-
nell, “guru del reggae ca-
talà”, que va enregistrar
aquestes dotze cançons
entre el maig i el juny pas-
sat al Dr. Nr Muzzik Stu-
dio de Torelló.

El disc s’obre amb tot

un talismà dels Deskarats,
Príncep de Pallumba 5 –el
príncep surt en tots els
seus discos–, del qual s’ha
fet també un videoclip. En
aquest disc, hi ha reggae
(Escarabats i rates) i invo-
cacions a Pérez Prado
(Mambo Jambo), però so-
bretot ska, per rememo-
rar la seva gira a la Xina i
Hong Kong –All in Macau
i 9.977 km, que és la dis-
tància, en línia recta, en-
tre Amer i Macau–, per
parlar de desastres ecolò-
gics –El compte enrere,
amb un cor de nens al fi-
nal–, de la llei del tabac
–Fumar tenia un preu–,
d’amor –Punt i a part– i
d’una Catalunya que ha
arribat a la majoria d’edat i
es vol emancipar d’Espa-
nya, a Fem i serem. ■

Vuit Deskarats
Xavier Castillón
AMER

El grup amerenc Deskarats publica el seu cinquè
disc, ‘Festival’, que presenta avui a la sala Tourmix

Deskarats, al complet ■  NOEMÍ ELIAS

El Museu d’Història de la
Ciutat de Girona presenta
avui (a les 13 h) la mostra
Mil oracions als déus del
bamboo I a l’Espai Con-
temporani. Es tracta de la
tercera de les exposicions
del fons d’art contempora-
ni municipal, que es duu a
terme al Museu d’Història
i que es completa amb la
instal·lació d’obres de la
col·lecció als equipaments
municipals. La font d’ins-
piració d’aquesta mostra
que es pot veure fins al 8 de
juliol, parteix d’una obra
de Pep Camps. ■
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El Museu
d’Història
exposa obres
de la col·lecció

L’estrella de la cançó alter-
nativa tunisiana Neyssa-
tou serà l’encarregada de
substituir la marroquina
Oum en el concert que
aquesta havia de dur a ter-
me demà, a les deu de la
nit, a l’Auditori de l’Ate-
neu de Banyoles. La pro-
ductora de la cantant de
Casablanca ha anunciat
que cancel·la la seva gira a
l’Estat espanyol, que l’ha-
via de dur fins a Banyoles, i
per tant la seva actuació a
Banyoles ha hagut de ser
suspesa per motius total-
ment aliens a l’organitza-
ció. ■
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La tunisiana
Neyssatou
actuarà demà
a Banyoles

Joan Solana, ideòleg i ges-
tor de l’espai La Factoria
de les Arts Escèniques, de
Banyoles, és l’autor i direc-
tor d’Axolots, l’espectacle
que es podrà veure avui i
demà (21 h) i diumenge

(18 h), a la sala La Planeta
de Girona. Axolots, que es
va estrenar el mes de ge-
ner passat a Banyoles, és
una obra compromesa so-
cialment, ja que s’hi expo-
sa fins a la caricatura el
procés de marginació que
pateixen l’art i les humani-
tats, devorades per la re-
cerca del guany econòmic.
L’obra, de caire futurista,
presenta una situació ben
curiosa, en què els artistes
i els humanistes residei-

xen en un parc temàtic,
com a espècies en perill
d’extinció. Solana ha
comptat en el repartiment
amb Roser de Castro, An-
drea Portella, Francesc Gil
i Genís Casals, intèrprets,
a més d’una ballarina, Àn-
gela Boix, i una músic i
cantant, Helena Massip.
La mateixa Àngela Boix
s’ha fet càrrec de la coreo-
grafia i Massip, de la músi-
ca que interpreta en direc-
te. Solana, en la presenta-

ció de l’espectacle, va po-
sar l’accent en la circums-
tància que els intèrprets
són banyolins que ja han
aconseguit un prestigi
–Àngela Boix és ballarina
de l’IT Dansa, Helena Mas-
sip desenvolupa la seva
carrera professional a
Londres o Roser de Cas-
tro, que ha treballat amb
Sèmola Teatre, entre d’al-
tres–, i actors i actrius for-
mats a l’Aula de Teatre de
Banyoles. ■

‘Axolots’ arriba a La Planeta
La peça, escrita i
dirigida per Joan
Solana, es va gestar a
La Factoria

Dani Chicano
GIRONA

Joan Solana ■ LL. SERRAT


