
Planning

Aquesta jove promesa del reggae es-
tatal sortit dels carrers de Barcelona pre-
senta el seu primer àlbum en solitari,
Good Man Style. Un treball mesclat per
Roberto Sánchez que fusiona el Roots
Reggae amb l’early dancehall, el dub o
new roots. Tot plegat s’estructura mit-
jançant el flow «deejay» (estil clàssic ja-
maicà consistent en rimar frases i parau-
les, d'on va sortir el rap). Ha comptat amb
una sèrie de col·laboracions de luxe com
les de Heavy Roots (València), Raggat-
tack SP (Girona), Black Akadehmy (Barce-
lona), PittyMan (Espanya/Jamaica), Ro-
ots&Fyah (León) i TNE Prods (Esplugues
de Llobregat) (rEGGaE) | ddG. 
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Després de la bona acollida dels seus
dos discos en castellà (Me han dicho que…
i Presunto Tocador), Le Croupier canvia de
llengua, de muda i d'actitud, probable-
ment fruit d'una evolució natural del propi
artista. En aquesta ocasió el músic gironí
Carles Cors i la seva inestimable trouppe
s'allunyen de personatges, es despullen
de ruletes i ens mostren la seva cara més
personal, sense deixar de banda les tím-
briques cabareteres i circenses, però des
d'un prisme narrativament més instros-
pectiu. El primer treball cantat íntegra-
ment en català, que ha comptat amb les
col·laboracions destacades d’Anna Roig i
Josep Thió. (cançó d’auTor) | ddG. 
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Una gota d’esperança

Dins d’aquesta nova onada de la música catalana (Refree, Mazoni, Sanjosex, Manel, Estúpida
Erikah, El Petit de Cal Eril, Samitier, Joan Colomo, Esperit!....) que en els darrers anys ha demostrat
que la música cantada en català pot obrir-se perfectament a nous gèneres, els Blaumut comencen a
sonar-hi amb força. El quartet barceloní s’ha erigit en una de les apostes renovadores de l’escena,
gràcies a una interessant barreja de folk-pop, que inclou arranjaments d'instruments clàssics de
corda, el qual els atorga un punt d'originalitat. Oriol Aymat, Xavi de la Iglesia, Vassil Lambrinov i
Manel Pedrós, quatre músics que fa ja bastants anys que treballen en diversos projectes, han filat
prim a l’hora de configurar els dotze temes de la seva carta de presentació, El Turista. El resultat és
un àlbum pausat i agradable d'escoltar, amb metàfores clandestines (Paisatge Núm.8), escenaris de
felicitat (Pa amb oli i sal), retalls de l’alegria quotidiana (Bicicletes) i fredor melancòlica (Islàndia,
Esquimals). Un debut que suposa una petita escletxa d’esperança per a tots aquells que ja temien
que la nova escena musical catalana es quedés reduïda als omnipresents Els Amics de les Arts. El
públic gironí tindrà l’oportunitat de veure’ls en viu en el marc del nou festival Strenes de Girona, al
costat de Joana Serrat (el dissabte 13 d’abril a la Sala Tourmix). (FOLK POP) | ALBERT CORNELLÀ FONT.
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EL QUARTET BARCELONÍ S’ERIGEIX COM UN DELS RENOVADORS DE LA NOVA ESCENA
MUSICAL CATALANA MESCLANT POP-FOLK AMB ARRANJAMENTS DE CORDA

TEATRE
LLUÍS PASQUAL PRESENTA L’ADAPTACIÓ
«BLACKBIRD» DE DAVID HARROWER 

Teatre de Salt. � dissabte 16. � 21 h. � 28€ / 16€
� www.koobin.com  � www.teatredesalt.net

Blackbird (David Harrower, 2005), planteja al públic un
complex dilema moral. El director del Teatre Lliure, Lluís
Pasqual, amb Jordi Bosch i Bea Segura en els papers
principals, adapta aquest text, que narra el retrobament
inesperat de dues persones, una dona jove i un home
madur, amb un passat comú. De la conversa es desprenen
els interrogants: De quines pulsions sorgeix l´abús sexual
sobre un menor? A quina edat podem dir que una persona
és adulta? En quin moment neix la provocació i on es troba
el seu origen? Fins a quin punt una víctima es pot convertir
en botxí d´un ésser humà que pot haver-se equivocat però
que, tanmateix, després d´acomplir la pena, té el dret de
reconstruir la seva vida? | DdG

CLOWNIC ENS REGALA UN «TICKET» PER
VIATJAR PER LA HISTÒRIA DEL CINEMA CÒMIC 

Teatre Principal (olot). � diumenge 17. � 18 h 
� Entre 6€ i 20€ � http://teatreprincipal.olot.cat

Ticket és un viatge per la història del cinema d'humor, un
espectacle que pren com a punt de partida les seqüències
còmiques més universals: Charles Chaplin, els germans
Marx, Buster Keaton, Laurel i Hardy, Tati, Mr. Bean i Monty
Python, entre d’altres, per transformar-les i traslladar-les a
l'escenari reinterpretades a la manera de Clownic. Aquest
espectacle, creat col·lectivament per Eduard Méndez, Xevi
Casals, Gerard Domènech i Marc Montserrat, amb el suport
del Tricicle, és una successió d’esquetxos trepidants i
delirants que fusionen el cinema d'humor i el teatre còmic
d’aquests actors coneguts com «els hereus del Tricicle»,
que presenten espectacle propi després de molts anys
reinterpretant els muntatges del trio barceloní. | DdG

MÚSICA
PABLO CARBONELL PRESENTA A BANYOLES
EL SEU NOU DISC «CANCIONES DE CERCA»

ateneu (banyoles) � dissabte 16 � 21h � 12€
� www.telentrada.com � www.ateneu.banyoles.cat

Si bé va saltar a la fama com a reporter de Caiga quien
caiga, l’irreverent programa d’actualitat que dirigia el Gran
Wyoming, moltes persones ja van descobrir Pablo Carbonell
com a cantant al capdavant de Los Toreros Muertos, grup de
culte que va deixar per a la posteritat grans himnes com Mi
agüita amarilla o Yo no me llamo Javier. Ara presenta
Canciones de cerca (18 Chulos, 2012), un disc en què
figuren col·laboradors de luxe com Los Delincuentes,
Raimundo Amador o Lichis. | DdG
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Diumenge, a les 6 de la tarda,
una proposta de titelles per a la
mainada, a La Gorga. La Cia. L'Es-
taquirot recrea el conte La Rínxols
d'or, en una versió on els óssos són
els principals protagonistes i la
Rínxols d'or és una noia molt ta-
fanera i trapella que acaba alterant
l'harmonia familiar de la família
d'óssos. El preu de l'entrada és de
5€, pels menors de 14 anys i socis
del Club Tr3sc, de 4 €.

GIRONA | ddG

«La Rínxols d’or» de la mà
de la Cia. L’Estaquirot

TITELLES A PALAMÓS

El Teatre de Bescanó ens pro-
posta per aquest diumenge a la tar-
da (17h), un espectacle d’allò més
curiós per a tota la família. La Cia.
Espejo Negro presenta El fantástico
viaje de Jonás el espermatozoide.
Aquesta és la història de Jonàs, un
diminut i petit espermatozoide
que es negava a concursar a la gran
carrera de la fecundació. El preu de
l’entrada és de 8€ (anticipada) o
10€ si l’adquiriu a taquilla.

GIRONA | ddG

«El fantástico viaje de
Jonás el espermatozoide»

BESCANÓ

Juan Blas i Xavi Calvet, o el que
és el mateix, The Big Bench i Lazy
Juo, ens conviden a degustar una
vermut d’allò més original demà
dissabte. A les 12 del migdia a la
Sala TZVR de Sant Feliu, ambdós
artistes hi oferiran una actuació en
acústic per obrir la gana. Segons in-
formen des de l’Atzavara, hi hau-
rà degustació de formatges fran-
cesos i ostres de Leucate per als as-
sistents. I tot això, per tant sols 5€!

GIRONA | aLbErT cornELLà

Un petit i gran concert de
vermut a l’Atzavara Club

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Els titelles de l’Estaquirot visiten aquest diumenge el Teatre La Gorga.
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