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Premis Enderrock a Osona i el Ripollès
Girona Txarango, Cesk Freixas i Quimi Portet 
van ser tres dels noms destacats en la gala dels 
Premis Enderrock, que es van entregar dijous al 
Teatre Principal de Girona. El grup ripollès i oso-
nenc Txarango, amb el seu disc Benvinguts al llarg 
viatge, va rebre els premis per votació popular al 
millor disc, millor directe i grup revelació, premi 
aquest últim que també li va concedir la crítica. 

Cesk Freixas va ser votat pel públic com a millor 
artista, millor disc (Tocats pel foc) i millor directe 
de cançó d’autor, mentre que Quimi Portet va 
rebre el premi de la crítica en aquest apartat per 
Oh my love. La gala es va convertir en una reivin-
dicació de la cultura i de la música en un moment 
d’especial dificultat. Alguer Miquel, de Txarango, 
va ser un dels més clars, en afirmar que “igual 
que hem vist que ompliu les places dels pobles 

ballant, hem d’omplir les places per dir prou”. 
Cesk Freixas, per la seva part, va dir que la seva 
música vol contribuir a la lluita “pels drets socials 
i nacionals”. El grup lluçanès Nyandú també va 
rebre un premi de votació popular per la portada 
del seu primer disc, L’origen de les absències. A les 
fotografies, d’esquerra a dreta, els components de 
Txarango, Cesck Freixas i Quimi Portet, amb els 
respectius guardons. 
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L’Institut del 

Teatre porta un 

muntatge amb 

segell osonenc 

dijous a Vic

Vic

J.V.

Alumnes de l’Institut del 
Teatre de Barcelona, sota la 
direcció de l’osonenca Maria 
Codinachs, representaran 
aquest dijous a Vic el mun-
tatge 2 retaules bufonescos i 
un cor tràgic. Estrenat com a 
taller de l’Institut, l’octubre 
de l’any passat a Barcelona, 
és un espectacle de creació 
pròpia partint dels elements 
propis dels bufons i de la 
tragèdia. Textos, cançons 
i imatges de procedències 
molt diverses i també en 
diferents llengües –des d’An-
tonin Artaud fins a Peter 
Weiss, passant per Dalí o 
Lady Gaga– han servit com a 
material per a la creació. Els 
dos retaules mostren, respec-
tivament, les dues cares dels 
bufons: el primer són ende-
vins, profetes “que coneixen 
l’esdevenidor i anuncien la 
fi del món”. I en el segon, se 
sotmeten “als capricis del 
poder i viuen de vicis”. El 
cor tràgic, per la seva part, 
relaciona els bufons amb 
“la gran bogeria humana”, 
a través d’un monòleg de 
l’obra Incendis de Wadji 
Mouawad. 

Entre els actors que inter-
venen a 2 retaules bufonescos 
i un cor tràgic hi ha altres 
osonencs, com el Mag Pota, 
de Tona; Toni Mas, de Seva, 
i Jordi Font, de Taradell. La 
representació s’inclou dins 
del cicle Dijous a l’Institut 
del Teatre, i començarà a les 
9 del vespre al teatre-labora-
tori del centre d’Osona. 

Vic

Pau Cristòful

La pròxima edició del Voll-
Damm Festival de Jazz de Vic 
ja ha fet pública la seva pro-
gramació. Ho va fer dijous 
passat amb una presentació a 
la Jazz Cava que va comptar 
amb l’estrena a casa nostra 
d’un grup d’altíssim nivell, 
els americans Endangered 
Blood, amb un bateria, un 
contrabaixista i dos saxo-
fonistes que han tocat amb 
genis com Uri Caine, Dave 
Douglas o John Zorn. 

La banda va néixer fa qua-
tre anys amb motiu d’un con-
cert benèfic. Per sort, el pro-
jecte va tenir continuïtat i va 
acabar editant un disc homò-
nim. Les cançons d’aquest 

són les que van sacsejar el 
públic el passat dijous, com-
binant velocitat vertiginosa 
i força desbocada amb frag-
ments més asserenats. La 
seva suma d’influències del 
jazz europeu, el free i fins i 
tot del rock alternatiu dóna 
com a resultat una músi-
ca creativa i enèrgica que 
s’identifica perfectament 
amb la trajectòria que el 
Voll-Damm Festival de Jazz 
ha traçat des de fa 15 anys. 

El festival se celebrarà del 
2 al 12 de maig a la Cava, 
L’Atlàntida i la carpa de la 
rambla del Passeig on es 
connectarà música i gas-
tronomia. A falta d’un cap 
de cartell per confirmar, 
la programació inclou els 
artistes internacionals Three 

Trapped Tigers (post-rock 
i jazz), la cantant noruega 
Mari Kvien Brunvoll (elec-
trònica, pop i jazz), el guitar-
rista Ben Monder i el saxo-
fonista Chris Cheek. Aquest 

últim inaugurarà el festival 
juntament amb la pianista 
Elisabet Raspall. Altres artis-
tes nacionals són ZA!, Gorka 
Benítez i David Xirgu i Os 
Meus Shorts.

El 15è Festival de Jazz, presentat a Vic 

amb un concert d’Endangered Blood

Tast de Festival
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Els americans Endangered Blood, dijous passat a la Cava

El cantautor de Sant Celoni va actuar dissabte a La Confiança de Campdevànol

La fe renovada en Joan Colomo

sap el que es trobarà i si no, 
enganxa: amb un repertori 
animalístic, naturalista i bio-
lògic, aparentment naïf (però 
tan sols aparent), que es pot 
trobar en els dos discos de la 
seva etapa en solitari, Contra 
todo pronóstico i Producto 
Interior Bruto volum I i II.

L’artista de Sant Celoni va 
fer un forat en la seva ata-
peïda agenda i carregat amb 
cintes, pedals d’efecte i un 
looper va connectar amb la 
sala auditori de La Confiança 
com només ho saben fer els 
cracs. Colomo, com la dita 
castellana de ‘yo me lo guiso 
yo me lo como’, es va afrontar 
sol a la situació posant-se a 
tothom a la butxaca: s’havia 

amarat de la història del 
municipi i portava bases 
enregistrades inspirades en 
el nom de l’alcalde, a qui li va 
dedicar una composició dins 
la línia electro-house més 
típica de les nits de disco; 
tampoc se’n van escapar els 
dos músics que obrien la nit: 
els Divins cantautors More i 
el Loco Tidiano. Tot un gol i 
marcat des del respecte.

Colomo va acabar d’aixecar 
la nit i va deixar el llistó ben 
alt amb temes com el dedi-
cat a Felix Baumgartner o al 
mateix Bárcenas. Del cel a la 
terra. A finals d’any espera 
treure el nou disc, que ja està 
regant com si fos un hortet. 
Bona collita, Colomo!

Joan Colomo. La Con-

fiança, Campdevànol. 

Dissabte, 9 de març de 

2013.

Campdevànol

Laura Segur

Amb Tengo fe en el acné un 
dels artistes tendència de 
casa nostra, Joan Colomo, 
dissabte va donar la benvin-
guda a un públic provinent 
sobretot de fora de la comar-
ca del Ripollès potser per un 
efecte imant, atret pel seu 
imaginari tan peculiar. No es 
pot amagar un curiós poder 
hipnòtic que crea entre un 
públic, que si el coneixen Joan Colomo, a Campdevànol


