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L’Ou Cost torna 
a oferir ‘Càsting’ 
després de l’èxit

Vic Arran de l’èxit de l’es-
trena, dissabte passat, en 
què el públic va omplir la 
sala ETC de Vic i van quedar 
persones fora, la companyia 
L’Ou Cost torna a posar en 
escena l’espectacle Càsting. 
La segona representació tin-
drà lloc aquest dissabte a les 
9 del vespre al mateix esce-
nari, i la setmana següent es 
traslladarà a Centelles. L’Ou 
Cost està integrada per Marc 
Freixenet, Xevi Font, Lluís 
Bové, Jacob Valltramunt i 
Carles Font.

El grup de flautes 
Flaustaff, a Sant 
Joan dissabte

Sant Joan de les Abades-

ses El conjunt de flautes 
travesseres Flaustaff ofereix 
aquest dissabte un concert 
al Palau de l’Abadia de Sant 
Joan, a partir de les 7 del ves-
pre. Flaustaff va néixer l’any 
2000 a Caldes de Montbui, 
a partir d’un grup de joves 
que havien acabat els estudis 
musicals de Grau Mitjà i voli-
en continuar amb la pràctica 
instrumental. La formació es 
va estabilitzar i s’ha consoli-
dat amb un repertori eclèctic 
que va del barroc al jazz.

El pop electrònic 
dels Mendetz, a 
la Sala Pasternak 

Vic Els barcelonins Mendetz 
arriben aquest dissabte a la 
Sala Pasternak de Vic per pre-
sentar-hi el seu tercer treball 
discogràfic, Silly symphonies 
(Music Bus/Warner, 2011). 
La formació està integrada 
per Stefano Maccarrone 
(veu, guitarra, sintetitza-
dors), Jan Martí (veu, sinte-
titzadors), Oriol Francisco 
(baix) i Robert Gibiaqui 
(bateria), i en aquest treball 
s’ha decantat cap a un rock 
electritzat. L’actuació tindrà 
lloc a 2/4 de 12 de la nit. 

‘La guitarra al teu 
abast’ es presenta 
dissabte a Taradell

Taradell El guitarrista tore-
llonenc Sergi Gutiérrez, 
professor de l’Escola Muni-
cipal de Música de Taradell, 
presentarà aquest dissabte el 
llibre La guitarra al teu abast 
(vegeu EL 9 NOU, 26 d’octu-
bre). L’acte tindrà lloc a les 
12 del migdia, a la Biblioteca 
Antoni Pladevall, a càrrec 
de Raquel Sans, també pro-
fessora de guitarra. El llibre 
neix de la voluntat d’oferir 
un mètode assequible per als 
nens que comencen a tocar 
aquest instrument. 

La història del 
bandoler serraller,   
a Calldetenes

Calldetenes L’Auditori-
Teatre de Calldetenes acull 
aquest dissabte, a partir de 
2/4 de 10 del vespre, la repre-
sentació de Serraller i bando-
ler. Aquest muntatge teatral 
de petit format, estrenat el 
passat mes de maig a la Festa 
Verdaguer de Folgueroles, 
parla del serraller, un dels 
bandolers del segle XVIII 
que van operar a la Plana 
de Vic. L’actor folguerolenc 
Albert Freixer és l’únic intèr-
pret de Serraller i bandoler, 
històries i llegendes, que diri-
geix Joan Sagalés, membre de 
la companyia Vol-Ras i autor 
del text. L’actor interpreta 
el serraller Eloi Pons, que es 
proposa explicar aquesta his-
tòria i la barreja amb altres 
vinculades al seu ofici. 

Brams actua  
al Moscou, amb 
ContraCorrent

Torelló El Moscou de Tore-
lló rep aquest divendres els 
Brams, en un concert que 
començarà a partir de les 12 
de la nit i que comptarà com 
a teloners amb el jove grup 
osonenc ContraCorrent. La 
banda liderada per Francesc 
Ribera Titot va retornar als 
escenaris l’any passat des-
prés d’haver-se’n retirat l’any 
2005, i ho va fer amb un nou 
disc, Oferta de diàleg, que 
conté 12 cançons en l’habitu-
al línia de compromís ideo-
lògic de la formació. Pel que 
fa a ContraCorrent, és una 
banda de pop-rock nascuda 
l’any 2010 que es va presen-
tar en la darrera edició del 
Festus de Torelló i que han 
presentat la maqueta Vull 
estar amb tu. 

Delên, Fred i 
Son i Malatesta, 
a la Jazz Cava

Vic Els menorquins Delên 
obren aquest divendres un 
intens cap de setmana de 
concerts a la Jazz Cava de 
Vic. Quim Torres i Len Mes-
quida hi porten, a partir de 
les 11 de la nit, les cançons 
del seu últim disc Bonanova, 
on el paisatge de l’illa es fa 
present a través de músiques 
i lletres. Dissabte, a la matei-
xa hora, puja a l’escenari de 
la Cava el dub del barceloní 
Xef Malatesta i el seu primer 
treball autoeditat D’unir 
versos i botons. Finalment, 
diumenge a les 7 de la tarda 
tornen a la Cava Fred i Son, 
ara per presentar-hi el seu 
segon treball, Un altre temps, 
més atemporal que el primer, 
Diu que no sap què vol, on es 
recreaven en la nostàlgia del 
pop britànic dels anys 80. 

El Mag Lari pot omplir tres sessions a L’Atlàntida amb ‘Splenda’

Màgia i espectacle a Vic

Vic

J.V.

Màgia i espectacle, a l’om-
bra de la figura de Michael 
Jackson. Aquesta és la pro-
posta que el Mag Lari va fer 
amb Splenda, i que ha donat 
una nova dimensió a la seva 
carrera i als espectacles 
d’aquest gènere, almenys 
els que coneixem a Europa. 
Gairebé un any després de 
la seva estrena, Splenda arri-
ba aquest cap de setmana 
a L’Atlàntida en un format 
poc habitual: tres sessions 
a la Sala Ramon Montanyà 
–dues el dissabte i una el 
diumenge– que a hores d’ara 
ja tenen gairebé totes les 
entrades venudes. 

Splenda situa Josep Maria 
Lari, el Mag Lari, en la línia 
dels grans shows de màgia de 
David Copperfield, conegut 
arreu del món. I no és una 
comparació gratuïta: el Mag 
Lari va fer una estada a Las 
Vegas (USA) quan preparava 
Splenda per veure i conèixer 
aquests grans muntatges. 
Amb la idea sota el braç, tre-
ballada amb Miquel Setó, van 
seduir la productora Focus 

i la maquinària d’Splenda 
es va posar en marxa. Àngel 
Llàcer ha dirigit el muntatge 
al costat del seu creador i ha 
ajudat a donar-li forma incor-
porant-hi la música. Michael 
Jackson, ídol del Mag Lari, és 
present a tot l’espectacle en 
cançons i en estètica, amb un 
espectacular vestuari disse-
nyat per Josep Massagué per 
al protagonista i els sis balla-
rins que l’acompanyen. Però 

‘Burundanga’, de Jordi Galceran, barreja humor i terrorisme

Teatre arriscat a Torelló

Torelló

J.V.

Pocs dramaturgs s’havien 
atrevit, abans que ho fes 
Jordi Galceran, a convertir 
terroristes d’ETA en perso-
natges d’una obra teatral, 
i menys d’una comèdia. 
L’autor d’El mètode Gron-
hölm ho va fer l’any passat 
a Burundanga, l’obra que 
aquest dissabte arriba a 
l’escenari del Cirvianum de 
Torelló amb els precedents 
del seu èxit a Madrid en ver-
sió castellana i a Barcelona 
en versió catalana. 

L’arrencada de Burundan-
ga és pròpia d’una comèdia 
romàntica: una parella for-
mada per la Berta (Roser 
Blanch) i en Manel (Pablo 
Lammers) acaba de saber 
que han de ser pares. Ella 
decideix, però, conèixer tot 
el passat del seu home abans 
de tirar-ho endavant, i per 
això li dóna una droga que 
funciona com a sèrum de la 
veritat, l’escopolamina, cone-
guda popularment com a 
burundanga. El resultat serà 
sorprenent: ella descobrirà 
que el noi l’estima, però que 
és un membre d’ETA, ja en 

El Mag Lari, amb alguns dels ballarins que l’acompanyen a ‘Splenda’

Splenda. Mag Lari. 
Dissabte, 10 de novembre, 6 
tarda i 9 vespre. Diumenge, 
11 de novembre, 6 tarda. 
L’Atlàntida.

en tot aquest embolcall no 
es perd l’essència, que no és 
altra que la màgia: números 
espectaculars amb un aire 
renovador i que fins ara s’ha-
vien vist poc en els escenaris 
catalans. 

Roser Blanch i Pablo Lammers, en una escena de ‘Burundanga’

Burundanga. Cia. Flyhard. 
Dissabte, 10 de novembre, 
9 vespre. Teatre Cirvianum 
de Torelló.

aquests anys finals del seu 
recorregut i convertida en 
una banda força maldestra: 
“Aquests dos de què par-
lo són, a més dels últims, 
uns barroers, gràcies a la 
qual cosa hi pot haver una 
perspectiva còmica, perquè 
si ETA desapareix hi pot 
haver un final feliç”, va dir 
Galceran abans de l’estrena 
del muntatge. El repartiment 
de l’obra el completen el 
veterà Carles Canut, Sergio 

Matamala i Clara Cols. 
Burundanga es va estre-

nar al Teatro Maravillas 
de Madrid, i a Barcelona 
es va presentar a la petita 
sala alternativa Flyhard, on 
també ha presentat les seves 
obres la jove dramaturga 
vigatana Blanca Bardagil. 


