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El hip-hop d’Indigna guanya l’Amanida Sound a Viladrau
Viladrau La proposta de hip-hop en català del grup Indigna va guanyar dis-
sabte el concurs musical Amanida Sound de Viladrau, entre les sis formaci-
ons que havien quedat finalistes. Les actuacions es van succeir a partir de 
mitja tarda, “amb més públic que l’any passat”, segons Roger Pich, membre 
de l’organització. Es calcula que un miler de persones van veure les actuaci-
ons d’uns tres quarts d’hora que cada grup oferia. Els guanyadors s’empor-
ten un premi en metàl·lic de 700 euros i una gira d’actuacions a La Mirona 
de Salt, l’Stroika de Manresa i El Moscou de Torelló. En segon lloc, es va 
classificar el grup centellenc Bonobos, que s’emporta el premi de 12 hores 
de gravació en un estudi professional. A la imatge, la cercavila inicial. 
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La Palangana omple tres vegades amb ‘La botiga dels horrors’
Vic Unes 300 persones van veure durant el cap de setmana passat les tres 
representacions de La botiga dels horrors, el primer musical que estrena 
el grup teatral La Palangana coincidint amb el seu desè aniversari. La sala 
de l’Institut del Teatre va acollir les sessions, que també tancaven el cicle 
escènic Molta Merda. Arnau Planchart i Marta Garolera van dirigir els vuit 
actors que donaven vida a la ja clàssica història creada per Alan Menken 
i Howard Ashman, i que té com a protagonista una planta carnívora (a la 
fotografia, una escena de l’obra). La celebració dels 10 anys de La Palangana 
continuarà a finals d’agost amb la versió que la companyia prepara del clàs-
sic El somni d’una nit d’estiu de Shakespeare.
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Joan Carles Martínez ha creat l’espectacle

‘Sotarrel’ s’estrena al 
cicle del comte Arnau

St. Joan de les Abadesses

J.V.

Diversos elements de la cul-
tura tradicional del Ripollès 
–música, dansa i poesia– con-
flueixen a Sotarrel, l’espec-
tacle que s’estrena aquest 
dissabte a Sant Joan en el 
marc del Cicle de Represen-
tacions del Comte Arnau. 
Joan Carles Martínez és el 
creador d’aquesta proposta 
que cristal·litza entorn del 
paisatge, “com deia Salvador 
Dalí, un estat de l’ànima”. 

Sotarrel és el títol que ha 
triat per indicar la recerca 
“en l’origen, el que hi ha 
més enllà de la matèria”. La 
part musical inclou, entre 
d’altres, la cançó tradicional 

del comte Arnau en la versió 
que en va fer el compositor 
Felip Pedrell a principis 
del segle XX. Mirna Vilasís 
(veu), Pep Coca (contrabaix) 
i Maurici Villavecchia (acor-
dió) acompanyaran la guitar-
ra de Joan Carles Martínez. 
La dansa de Campdevànol o 
el Valset d’en Manelic, com-
post pel mateix autor, dona-
ran peu a les creacions de la 
ballarina Marguerite Berga-
mo, mentre que la paraula 
l’hi posarà l’actor Enric 
Arquimbau, amb el poema El 
comte Arnau i textos d’altres 
clàssics que han escrit sobre 
el paisatge i la natura. La 
representació tindrà lloc a 
les 10 del vespre, a l’Era d’en 
Serralta. 

Inici amb la Capella de Ministrers

Sant Joan de les Abadesses El cicle del 
comte Arnau va començar dissabte passat 
amb un extraordinari concert de la Cape-
lla de Ministrers al claustre del monestir. 
La veu de la trobairitz Pilar Esteban es 
va sumar a la música del conjunt format 

per David Antich, Carles Magranes, Juan 
Manuel Rubio per donar vida als textos de 
Berenguer de Palou, Ponç d’Ortafà, Giraut 
Riquier, Matieu de Caersí i els anònims 
del Cançoner de Sant Joan de les Abadesses, 
a més d’un bis extret del Llibre Vermell de 
Montserrat. 
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El Munart i les Nits Miralles, dues noves propostes per aquest cap de setmana

Seva i Lluçà estrenen festivals d’estiu

Vic

J.V.

Una dotzena d’actuacions de 
carrer configuren la proposta 
del Munart, la Festa de les 
Arts que aquest dissabte 
celebrarà a Seva la primera 
edició. El programa inclou 
una diversitat de gèneres, 
des dels contes a la dansa 
passant per la música, el circ 
o les arts plàstiques. 

A partir del matí i fins a 
mitja tarda, la programació 
inclou els narradors Jordi 
Font i Jordi Amenós, la dansa 
de Bollywood Diamonds i 
Zendadansa –d’arrel índia o 
oriental, respectivament–, 
el circ de Rostoll Amunt i la 
música de Sending Jazz. Des 
de les 8 del vespre, totes les 
propostes són musicals: el 
cabaret de Las Rubias, les 
cantautores Núria Graham i 

Marta Aguilera, el grup Bre-
men i el final amb DJ Pop.

A Lluçà, els actes s’agrupen 
entorn del monestir, impul-
sats pel Grup d’Actors del 
Lluçanès (Gall). La primera 
edició de les Nits Miralles 
té com a principal atractiu 
la presència, dissabte a les 
10 del vespre, de la cantant 
Lídia Pujol amb el seu espec-
tacle Lais d’amor, que oferirà 
dins del monestir. Diumenge 

hi haurà una matinal infantil 
amb actes organitzats pels 
joves de Santa Eulàlia de 
Puig-oriol i acabarà amb un 
dinar popular. El format del 
festival és “més reduït del 
que havíem proposat”, expli-
quen els organitzadors, amb 
l’objectiu de veure quina 
és la resposta del públic. Hi 
donen suport l’Ajuntament 
de Lluçà i el Consorci del 
Lluçanès. 

Pep Sala i Ramon 
Altimir, al cicle 
musical de Casserres

Les Masies de Roda El 
cicle musical de Sant Pere de 
Casserres continua aquest 
dissabte amb el concert que 
oferiran Pep Sala i Ramon 
Altimir, el teclista que l’ha 
acompanyat al llarg de tota 
la seva trajectòria musical. 
Amb dos pianos i en un for-
mat íntim, els músics revi-
saran les cançons de Sau i 
de Pep Sala, en una actuació 
que començarà a 2/4 de 8 del 
vespre. 


