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EL 9 NOU

Furguson realitzaran a la 
Cava el primer concert de 
presentació del seu segon 
disc. Si es tenen en compte 
la primera demo i l’EP 
compartit amb Aliment, 
aquesta és, però, la quarta 
referència del grup de 
Gurb. És també la més 
experimental i arriscada de 
la seva trajectòria. The Leap 
Year (La Castanya, 2013) 
és un treball on els canvis 
vénen ja introduïts pel seu 
títol, que en català significa 
“any de traspàs”. Segons Edu 
Vila, guitarrista i cantant, 
van escollir-lo perquè el 
disc va ser produït durant 
el 2012, any de traspàs que 
“va complir amb els refranys 
pel que fa a estar carregat de 
canvis i malastrugança”.

La principal diferència és 
que aquest és el primer disc 
on no hi participa Albert 
Romero. Fins ara ell tocava 
els sintetitzadors i aportava 
aires new wave i pop a les 
cançons. El resultat d’aques-
ta mancança ha estat un nou 
so que Vila defineix com a 

Teatre ‘dels 
30 anys’, a     
Torelló i Vic

Torelló / Vic

J.V.

Dos muntatges teatrals 
basats en les vivències de 
la generació que ara viu en 
la trentena coincideixen 
aquesta setmana en les 
cartelleres de Torelló i Vic. 
El Cirvianum rep aquest 
divendres les tres actrius que 
protagonitzen Confessions 
de dones de 30, de Domingos 
Oliveira, una comèdia sobre 
els problemes femenins més 
habituals un cop superada 
aquesta edat. Meritxell 
Huertas, Yolanda Ramos i 
Ota Vallès posen en escena 
la pressió que es rep per 
aconseguir una parella, tenir 
un fill o triomfar professi-
onalment, segons els casos. 
La representació tindrà lloc 
a les 9 del vespre, i totes les 
espectadores de la trentena 
–nascudes entre 1983 i 1974– 
que demostrin la seva edat 
amb el DNI rebran un val per 
prendre un xupito en algun 
dels bars col·laboradors del 
Cirivanum.

I si les dones són prota-
gonistes d’aquesta obra, els 
homes ho són d’El nom, una 
altra comèdia generacional 
que arriba diumenge a les 
7 de la tarda a L’Atlàntida, 
dirigida i protagonitzada per 
Joel Joan. L’actor interpre-
ta el paper d’un jove en la 
trentena que està a punt de 
ser pare per primera vegada. 
En un sopar on retroba un 
amic de la infància, però, 
tot es comença a embolicar. 
En el repartiment d’aquesta 
obra l’acompanyen Lluís 
Villanueva, Xavi Mira, San-
dra Monclús i Mireia Pifer-
rer. 

El grup de Gurb presenta divendres a la Cava ‘The Lap Year’

Furguson, segon assalt

“més cru, més punk i més 
rock”. Paradoxalment, però, 
estem parlant alhora d’uns 
temes més enrevessats, soro-
llosos, foscos i experimentals 
i menys melòdics i directes 
que els que havien firmat 
fins ara. Aquí la influència 
de l’emo de grups com Cap 
‘n Jazz es veu pràcticament 
reduïda a l’anècdota. El disc 
va ser gestat durant una set-
mana de vacances al Cap de 
Creus i està produït i maste-
ritzat als Ultramarinos Costa 

Brava. Tal com reconeix Vila, 
l’evolució que presenten 
ha begut premeditadament 
d’artistes com Oneida, 
Crystal Antlers o Parts & 
Labor. Finalment explica que 
han preparat “uns directes 
potents on transicions soro-
lloses serviran per enllaçar 
les cançons” i que tot i cen-
trar-se en l’últim disc, resca-
taran algun tema vell. El con-
cert estarà acompanyat per 
les projeccions del barceloní 
Rafa Castells.

Els quatre components actuals de Furguson

El Festival Hoteler 
‘primaveral’ triomfa
Vic La primera edició del 
Festival Hoteler Spring 
Break ha estat tot un èxit. 
Aquesta és la versió pri-
maveral del festival d’es-
perit punk i DIY (fes-t’ho 
tu mateix) que un grup 
d’amics organitza cada any 
a l’Hotel Can Pamplona 
coincidint amb el Mercat 
de la Música Viva de Vic. 
Durant els quatre dies del 
pont de Setmana Santa, 
25 formacions i artistes de 
caràcter emergent i indie 
van actuar als espais viga-
tans de la Jazz Cava, el Casi-
no i la Sala Pasternak. La 
resposta del públic va supe-
rar l’expectativa, sobretot 
en el concert de clausura, on 
prop de 250 persones van 

ballar al ritme dels grups 
de garage i punk Aliment 
i Mujeres, de Catalunya, i 
Bad Sports i Nobunny, dels 
Estats Units. Especialment 
aquesta última es recorda 
per molts com una de les 
actuacions més divertides 

que ha viscut mai la ciu-
tat. Segons assistència i 
organització, altres punts a 
destacar van ser l’atractiu 
de l’escenari del Casino pels 
concerts de tarda i la jorna-
da inaugural, encarada úni-
cament a l’electrònica. 

I DIUMENGE, PAUL FUSTER ARRIBA EN BICICLETA

Vic

EL 9 NOU

El particular músic de folk 
Paul Fuster actuarà aquest 
diumenge a les 7 de la tarda 
a la Jazz Cava. Serà el quart 
concert de l’extravagant 
nova gira que l’artista va 
començar dijous a Cardona. 
En aquesta, Fuster recorrerà 
els quilòmetres que separen 

els 59 concerts que oferirà 
en dos mesos únicament 
amb l’ajuda d’una bicicleta 
que ell mateix ha construït. 
A part del seu pes, el vehicle 
patirà el recàrrec de dues 
guitarres i un amplificador 
també autofabricats i d’una 
tenda de campanya que el 
músic porta per si algun 
dels allotjaments oferts no 
li fa el pes. Aquest format 

connecta a la perfecció amb 
l’esperit hippie de Paul 
Fuster. En termes musicals 
aquest es tradueix en 
immenses cançons de folk 
dens i psicodèlic com les 
que formen el seu últim disc 
Repte (Chesapik, 2012), el 
primer editat en català. Però 
als seus concerts no només hi 
trobareu música sinó també 
monòlegs surrealistes.

Pep Poblet  
i Nito Figueras 
graven disc  
a L’Atlàntida
Vic El saxofonista Pep Poblet 
i el pianista Nito Figueras 
gravaran aquest divendres 
un disc en directe, en el con-
cert que oferiran a partir de 
2/4 de 9 del vespre a la Sala 
Joaquim Maideu de L’Atlàn-
tida (vegeu EL 9 NOU, 29 de 
març). El treball es titularà 
Versió original i recollirà una 
part dels temes que els dos 
músics han estat interpre-
tant conjuntament els últims 
tres anys, en els concerts 
Di-versions. “Són versions, 
però originals en el sentit 
de noves perquè portem les 
cançons al nostre terreny”, 
expliquen. Els espectadors 
que hi assisteixin podran 
encarregar el disc.

Teatre amateur,     
a Santa Eugènia 
i Calldetenes 
aquest diumenge
Calldetenes/Santa Eugènia

Aquest diumenge comencen 
cicles de teatre amateur 
en dues poblacions d’Oso-
na. A l’Auditori-Teatre 
de Calldetenes, el grup 
Vilatorta Teatre posarà en 
escena Quatre dones i el sol, 
de Jordi-Pere Cerdà, a les 6 
de la tarda. Serà la primera 
de quatre obres que es repre-
sentaran en la 6a Mostra de 
Teatre Amateur. Al Teatre 
Guimerà de Santa Eugènia, el 
grup Teatre BAT de Tàrrega 
presenta a 2/4 de 7 de la 
tarda Un pagès de Barcelona, 
primera de les cinc obres 
que participen en el segon 
Concurs de Teatre Amateur. 
El concurs l’organitza l’Asso-
ciació Cultural i Recreativa 
(Ascur-SEB). 

Litus presenta 
el seu nou disc 
al Casino de Vic, 
aquest divendres
Vic Litus té nou disc i banda 
estable, i els presenta tots 
dos aquest divendres al Casi-
no de Vic, en una actuació 
que començarà a les 11 de la 
nit. El cantautor de Terras-
sa, habitual dels escenaris 
vigatans en solitari, estrena 
ara Autoreverse acompanyat 
de cinc músics (Jordi Belza, 
guitarra; Pepe Curioni, baix; 
Goiko Martínez, bateria, i 
Ricardo Sánchez, trompeta), 
que van participar també 
en la gravació del treball. A 
Autoreverse aprofita la banda 
per revisar cançons de tots 
els seus treballs anteriors, a 
les quals n’hi ha afegit dues 
de noves. “És un espectacle 
divertit i ric en matisos”, 
explica Litus.

Dani Carles presenta 
el seu nou treball
Campdevànol La Confian-
ça de Campdevànol acollirà 
dissabte a partir de les 10 
del vespre un nou concert 
dins el cicle organitzat per 
Blue Produccions Musicals. 
Es tracta del músic ripollès 
Dani Carles, que presentarà 
el seu nou projecte musical 
en solitari.

Comença un cicle  
de duets a Centelles
Centelles Albert Cirera 
(saxo) i Ramon Prats (bate-
ria) obren aquest diumenge 
el cicle De Dos en Dos, que 
durant quatre setmanes 
presentarà a Centelles col-
laboracions entre dos músics. 
L’actuació tindrà lloc a les 7 
de la tarda al Centre Parro-
quial. 


