
Planning

Els de Billy Joe Armstrong han volgut
sorprendre amb una trilogia de treballs
publicats en tres mesos. El resultat no
és, tanmateix, el que molts dels segui-
dors podrien esperar. Una col·lecció de
cançons més que correctes, repartides
en tres àlbums i que repassen, d’alguna
manera, els seus més de vint anys de
vida. Des de la punyent combinació de
punk rock garage dels seus inicis, a
¡Uno!, a la vessant més rock de finals
dels noranta a ¡Dos!, fins al toc més èpic,
mostrat amb el magnífic Americant Idiot
(2004), a ¡Tres! S’ho poden permetre, de
sobres. (Punk rOck) | ALBErT cOrnELLà. 
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Isaac Ulam
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BANKROBBER



Nascuts a València el 2007, Nanai
debuta amb un llarga durada que recull
els fruits de molts anys de trajectòria,
en els quals no ha parat de pujar als es-
cenaris i publicar maquetes. Mestissat-
ge de la vella escola, que beu del reg-
gae, la rumba, la cúmbia o el funky, amb
lletres reivindicatives que conviden a
oblidar-se de les fronteres i concebre el
món com un espai multicultural i pacífic
on tothom és de tot arreu. Andrés Bel-
monte, integrant de la mítica formació
de fusió Hechos Contra el Decoro s’ha
ocupat de la producció de Sonideros.
(MESTISSATgE | ALBErT cOrnELLà. 
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Cantautor d’un altre món

Aromàtica i mediterrània, les qualitats de la murtra bé podrien aplicar-se a les cançons d'Isaac
Ulam. És un cantautor dels que ja no en queden. És de Blanes, però es diria que surt d'un altre
lloc o d'una altra època. Anem a pams. Isaac Ulam no és un músic com els altres. La seva
proposta artística és radical, insubornable. «No som gent disposada a acceptar un compromís
que ens faci esclaus per sempre», canta a Estranys. És potser per aquest motiu que, fins avui,
només ha arribat a algunes orelles afortunades i el seu primer disc, En els prats més llunyans
(2009), ostenti la categoria de peça de culte. Ara és hora de trencar la maledicció amb un
excel·lent successor, Murtra, nova joia d'aquest brillant artesà del folk en la seva accepció més
weird i psicodèlica. Amb aquest nou treball, el músic descobreix un nou univers, igualment
místic però ara més lluminós i obert als quatre vents. Ja li coneixíem la capacitat de tocar l'ànima
amb la punta dels dits, d'emocionar cantant des de la malenconia. Ho torna a fer amb udols
intimistes com Estranys o Fugitius. Ara, a més, ens sorprèn amb melodies lluminoses, unes
tornades que emocionen i que és inevitable retenir. Qui es pot resistir a càntics com Viure amb
tu, Dona ocell o Objecte pur? Que la murtra us obri els sentits i us faci alçar la vista. Cau el sol i
el dia s'endurà tota la tristor de la gent! (FOLK D’AUTOR) | Ddg.
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EL MÚSIC BLANENC SEGUEIX DEMOSTRANT, AMB EL SEU SEGON TREBALL, QUE LA SEVA
PROPOSTA NO TÉ FRONTERES, OBRINT-SE AL WEIRD FOLK D’INSPIRACIÓ PSICODÈLICA 

CLOWN - FAMILIAR
MARCEL TOMÀS IMPROVISA AMB HUMOR EL
SEU GEST CÒMIC A L’ESPECTACLE «HOTOT»

Teatre de Bescanó. � Dissabte 2. � 21,00h. 
� 13€ (ant.) / 15€ (taq.)  � www.teatrebescano.cat

Marcel Tomàs és un virtuós del gest còmic, i presenta
Hotot, un espectacle d'humor també imprevisible i
sorprenent, un cabaret modern que és un pas més en
l'evolució del seu projecte artístic, després del solo
Zirocco, que ha portat arreu del país i de l'Estat.
Hotot és sobretot teatre d’humor, executat per un gran
intèrpret. Tomàs torna a ser sol a l'escenari, i mostra ara la
vessant de showman, mestre de cerimònies, explotant la
seva gran capacitat de connectar amb el públic a través
d'un humor tendre, poètic i desvergonyit. | DdG

TEATRE
«EL TINENT D’IRISHMORE» DE MARTIN
MCDONAGH, ADAPTAT PER TEATREBRIK

La Planeta (girona). � Divendres 1 i Dissabte 2. 
� 21,00 h. � 12€  � www.laplaneta.net

Padraic, un terrorista irlandès massa boig per ser acceptat
per l’IRA, torna a la casa de la seva mare a l’illa remota
d’Inishmore. Allà l’esperen un reguitzell de personatges que
no destaquen precisament per la seva intel·ligència. Tot
plegat es converteix en una comèdia d’humor negre,
políticament incorrecta, una mica tenyida de sang. Martin
McDonagh hi travessa la frontera que separa la comèdia i la
crueltat, al més pur «estil Tarantino». | DdG

MÚSICA
LA MIRONA ACULL UN CONCERT SOLIDARI PER
LLUITAR CONTRA EL SÍNDROME DE SAN FILIPPO

Sala 2 de La Mirona (Salt).  � Dissabte 2. � 21,30 h 
� 10€ � http://sanfilippobarcelona.blogspot.com.es

La Sala Mirona de Salt acull demà dissabte un concert
especial, amb el qual es vol donar a conèixer el síndrome de
San Filippo i recaptar fons per combatre’l. Es tracta d’una
malaltia degenerativa i mortal que únicament afecta nens
d'entre 3 i 4 anys amb el trist desenllaç de la mort entre els
15 i 20 anys. Una patologia de la qual se’n sap encara poc,
però que suposa un autèntic drama per a les famílies dels
nens afectats, atès que encara no existeix una cura.
L’associació San Filippo Barcelona organitza aquest concert,
que comptarà amb la participació de Lagartoñu, Track’s Bar,
Tio Jack, Cantina Blue, Fugitivos, Manyacs, Objetivo Tu Cama
i Javi Faraon. | DdG

LA GIORQUESTRA CELEBRA EL SEU PRIMER
ANY DE VIDA AMB UN CONCERT A L’AUDITORI

Sala Montsalvatge de l’Auditori (girona). 
� Diumenge 3. � 19,00 h 
� 25€ / 20€ / 15€. � www.auditorigirona.org

Per celebrar el seu primer aniversari, la GIOrquestra torna
a sorprendre amb un Concert Simfònic de luxe convidant
dues de les solistes catalanes més destacades. Joventut i
gran talent per interpretar algunes de les millors pàgines de
la literatura clàssica universal. L'elegància de Mozart i la
inventiva creativa de Haydn seran la preciosa música per
aquesta celebració. Per molts anys! | DdG









9 MALETES
Teatre Principal (Olot). 

� Divendres 1. � 21h. 
� 18€ / 12€ / 8€ / 5€ 
� www.teatreprincipal.olot.cat

Dirigit per Joaquim Oristrell, aquest
espectacle dóna a conèixer el con-
tingut d’una sèrie de cartes escrites
per reconeguts personatges de la his-
tòria moderna i contemporània de la
talla de Marilyn Monroe, Napoleó,
Groucho Marx, Pere Calders o Jack l’Es-
budellador. Documents extremament
íntims que emocionaran el públic. Una
proposta que combina música i tea-
tre de la mà d’una de les actrius més

importants del panorama cinematò-
grafic i teatral espanyol, Mercè Sam-
pietro, i d’un músic que s’ha conver-
tit en un gran referent dels sons del
Mediterrani, Eduard Iniesta.
Estrenada en el marc de la darre-

ra edició del festival Temporada Alta,
9 maletes repassa les cartes de per-
sonatges històrics diversos. Segons
el director, Joaquim Oristrell, no es
tractava de fer una lectura epistolar
«freda i allunyada del públic» i, per
això, s'ha vestit la història amb dos
personatges: la Brenda (Sampietro) i
en Jacob (Iniesta). 
Els dos viuen una peculiar història

d'amor l'estiu del 69 a Brooklyn,
quan reben l'encàrrec d'una bibliote-

cària que els dóna totes les cartes que
col·leccionava i els encomana la seva
última voluntat. Durant la història, els
dos personatges, totalment enamo-
rats, van repassant les cartes, darre-
re de les quals s'amaga un secret. 
Per a ell, músic a la caça de la ins-

piració, el contingut de les cartes l'a-
judarà a crear cançons sobre elles, al-
gunes de les quals interpreta a duo
amb la seva estimada. És aquí on mú-
sica i teatre comparteixen espai dalt
l'escenari.
Plegats, ens aniran desvelant els

secrets que s’amaguen en aquestes
cartes amb un punt d’humor, la pre-
sència de set gats i nou maletes, i
amb un final inesperat. 

DdG



Mercè Sampietro i les cartes secretes

Eduard Iniesta i Mercè Sampietro revelen documents històrics.
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