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Furguson presenta   
a Apolo les cançons 
de ‘The lap year’

Gurb Aquest divendres a la 
nit, Furguson actuaran a La 
[2] d’Apolo de Barcelona. El 
grup de Gurb hi presenta-
rà el seu segon segon disc, 
The leap year (La Castanya, 
2013). En aquest, la forma-
ció d’indie-rock sona més 
enrevessada i experimental 
que mai i ho reflecteixen els 
seus concerts, on les cançons 
estan unides per transicions 
de soroll i acompanyades per 
les caòtiques visuals de Rafa 
Castells. Els acompanyen els 
barcelonins Der Ventilator. 

Berto Romero, 
aquest dissabte 
al Cirvianum

Torelló L’humorista i show-
man Berto Romero aterra 
aquest dissabte a les 9 del 
vespre al Cirvianum de Tore-
lló per presentar-hi el seu 
últim espectacle, Berto Rome-
ro sigue con nosotros. Fins i 
tot les cançons o el ball són 
recursos que intercala enmig 
del discurs, un guió elaborat 
pel mateix actor amb Rafel 
Barceló. Al cap de 12 anys 
d’haver-se donat a conèixer 
amb aquest format a La apo-
teosis necia, Berto Romero 
torna a l’essència. 

Al Moscou, El Niño 
de la Hipoteca i el 
DJ André Vicenzzo

Torelló El Niño de la Hipote-
ca, alter ego de Guiu Cortés, 
actua aquest divendres a la 
sala El Moscou de Torelló, en 
un concert que començarà a 
2/4 de 12 de la nit. Amb dos 
treballs discogràfics previs 
(Que te vaya bien, 2009, i Mi 
novia de 2ºB, 2011), va publi-
car l’any passat un recull dels 
seus hits en noves versions 
(Gratis Hits). Al Moscou, es 
presentarà en solitari. Dissab-
te, la sala rebrà el DJ i pro-
ductor André Vicenzzo, una 
referència en aquest àmbit.

‘Confessions de 
dones de 30’,       
a L’Atlàntida

Vic L’Atlàntida rep aquest 
diumenge a les 6 de la tarda 
les tres actrius que protago-
nitzen Confessions de dones 
de 30, de Domingos Oliveira, 
comèdia sobre els proble-
mes femenins habituals un 
cop superada aquesta edat. 
Meritxell Huertas, Yolanda 
Ramos i Ota Vallès, sota la 
direcció d’Edu Pericas, posen 
en escena la pressió que es 
rep per aconseguir una pare-
lla, tenir un fill o triomfar 
professionalment, segons els 
casos. 

El Festival Unnim,  
de Lluís Soler a un 
‘Pinocchio’ modern
Calldetenes El Festival 
Unnim de Teatre, que va 
començar la setmana pas-
sada amb la representació 
de Cosmètica de  l’enemic, 
canvia de registre amb la 
segona de les obres finalis-
tes. L’Auditori-Teatre de 
Calldetenes acull aquest 
dissabte a 2/4 de 10 del 
vespre la representació de 
Pinnocchio, una nova ver-
sió del conte tradicional de 
la mà de Roseland Musical 
i Urano. La coneguda nar-
ració de Carlo Collodi pren 
a les seves mans un caire 
totalment modern, amb 
una innovadora posada en 
escena que utilitza recur-
sos de tecnologies visuals i 
uneix música i coreografia. 
Llenguatge escènic nou per 
a una història de sempre. 
Aquesta serà la segona de 

El retorn dels 
Okupats, a la 
sala Pasternak

Vic El grup osonenc de 
punk i ska Okupats tornarà 
definitivament als escenaris 
després de sis anys aquest 
divendres a la nit a la sala 
Pasternak de Vic. Okupats 
van estar en actiu entre el 
2001 i el 2007 i es van auto-
editar dues referències, la 
demo Okupats, però no ven-
çuts (2001) i el disc Alcem-
nos tots (2002). La formació 
va arribar a ser força conegu-
da pels joves de la comarca 
i ha estat sempre caracte-
ritzada per les seves idees 
d’esquerres, revolucionàries 
i independentistes. L’any 
passat van realitzar dos con-
certs i l’èxit d’aquests els ha 
empès a tornar assajar, realit-
zar actuacions regularment 
i compondre nous temes. El 
concert començarà a 2/4 de 
12 de la nit i l’entrada costa-
rà 6 euros. 

Three Trappel Tigers, Gorka Benítez i David Xirgu i Grup Rhoda destaquen en la programació

El rock instrumental protagonitza el 
final del Voll-Damm Festival de Jazz
Vic

Pau Cristòful

Aquest cap de setmana el 
Voll-Damm Festival de Jazz 
de Vic conclourà la seva 
quinzena edició amb una 
oferta de vuit concerts. Com 
és habitual, la programació 
fusiona el jazz amb altres 
estils. Els anglesos Three 
Trapped Tigers són el prin-
cipal reclam d’aquest últim 
tram i actuaran dissabte a 
2/4 de 9 del vespre a la Sala 
Joaquim Maideu de L’Atlàn-
tida. El seu estil mescla les 
influències jazzístiques amb 
el rock intens d’estructures 
esquizofrèniques i precisió 
matemàtica. Dalt l’escenari 
els seus tres integrants domi-
nen bateria, guitarra, teclats 
i sintetitzadors i altres ins-
truments electrònics. El grup 
portarà el seu incendiari 
directe a Vic en primícia i 
exclusiva a Catalunya. 

El mateix dissabte, just 
després del concert de Three 
Trapped Tigers, la Cava aco-
llirà els catalans Eh!. Aques-
ta és una formació de set 
músics que també aposta per 
la música instrumental, tot i 
que en aquest cas més pròxi-
ma a les bandes sonores, l’ex-
perimentació de John Zorn 
i al grup de jazz progressiu 
de culte Tortoise. Un altre 
exemple de l’eclecticisme del 
festival és el concert gratuït 
que Group Rhoda oferirà 

diumenge a les 8 del vespre a 
la Jazz Cava a mode de cloen-
da. Sota aquest nom, l’ame-
ricana Mara Barenbaum ha 
firmat un hipnotitzant debut 
on l’electrònica analògica 
hereva de bandes de músi-
ca industrial com Suicide i 
Throbbing Gristle es mescla 
amb el pop, la psicodèlia, el 
dub i el kraut alemany.

Per als seguidors del jazz, 
el nom sonat serà el del saxo-
fonista català Gorka Benítez. 
Actuarà divendres a la nit 
a la Cava juntament amb el 
bateria David Xirgu i el gui-
tarrista americà Ben Monder. 
Junts presentaran el concert 
Quiero volver a Marte. Com 
el cap de setmana passat, 
el jazz més convencional i 

accessible serà el de les actu-
acions gratuïtes de la carpa 
Voll-Damm. Aquesta també 
compta amb una degustació 
gastronòmica i entre dissab-
te i diumenge acollirà quatre 
concerts: Whisper Songs 
– Sergi Felipe, QA4, Sloopy 
Beats i The Northern Songs, 
formació que acosta les com-
posicions dels Beatles al jazz.

les cinc obres que opten al 
premi Unnim, dotat amb 
6.000 euros. Les represen-
tacions tenen lloc aquest 
mes a l’Auditori-Teatre, on 
dissabte passat Lluís Soler 

i Xavier Ripoll (a la foto-
grafia) van protagonitzar 
un extraordinari duel inter-
pretatiu, amb la posada en 
escena del text d’Amélies 
Nothomb.

Uns Astrio des d’Anglaterra
Vic Els organitzadors del Voll-Damm Festi-
val de Jazz comparen Three Trapped Tigers 
amb Astrio per l’“energia” que despleguen 

en els seus concerts. El teclista Tom Roger-
son i el guitarrista Matt Calvert són el nucli 
inicial de la formació, que després va incor-
porar el bateria Adam Betts. 
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