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Camut Band utilitza les noves
tecnologies per transformar la
percussió de les sabates de claqué
sobre l'escenari i generar nous
sons a Sonoritats, l'espectacle que
estrenarà aquest divendres al Tea-
tre de Salt dins del Festival Tem-
porada Alta.

Camut Band, amb dues dècades
de trajectòria com a grup de ball de
percussió, s'ha llançat a la investi-

gació sonora i ha creat un nou es-
pectacle en el qual els sons de
materials com la fusta i el metall es
combinen amb els sons virtuals.

Segons va explicar ahir Jordi
Grifell, que a més de ballarí és en-
ginyer, els ballarins porten micrò-
fons a les sabates de claqué i el so
que generen es processa per a
transformar-lo en «so d'aigua o so
de ceràmica», segons convingui.

La percussió dels ballarins sona

a «ferro, acer, alumini, fusta, aigua,
ceràmica i plàstic», va afegir el
músic Lluís Méndez, que acom-
panya aquests sons amb el piano,
al costat de Toni Español a la ba-
teria i la veu de Jordi Grifell.

En total, nou intèrprets sobre
l'escenari busquen la interacció
entre la música en viu, els sons vir-
tuals i la percussió del claqué. Ca-
mut Band portarà l’obra al Mercat
de les Flors de Barcelona.
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Camut Band incorpora
nous sons al claqué a
l’espectacle «Sonoritats» 
Les noves tecnologies s’utilitzen per transformar la percussió de les

sabates de claqué sobre l’escenari i generar nous i sorprenents sons
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El festival Strenes celebrarà la segona edició del dijous 27 de març al
diumenge 13 d’abril de 2014 a diferents espais de la ciutat de Girona.
El festival augmentarà de dues a tres setmanes la seva durada. L’orga-
nització ha comunicat que s’ha obert la convocatòria a mànagers, grups
i artistes que vulguin presentar la seva proposta per poder actuar-hi. Cal
enviar un formulari a través de la web: www.festivalstrenes.cat. El fes-
tival s’ha proposat superar les 9.000 persones que van assistir a l’edició
de l’any passat. L’organització brinda a les entitats gironines la possibilitat
d’acollir alguns dels espectacles (premsa@promoartsmusic.com).
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Girona acollirà del 27 de març al 13
d’abril la 2a edició del festival Strenes

MÚSICA

La Fundació Lluís Carulla ha atorgat el seu XXXVII Premi d'Honor a
l'historiador britànic Paul Preston per la seva defensa de la cultura i els
drets de Catalunya, entre ells el «dret a decidir». Segons la fundació, el
lliurament del guardó, dotat amb 50.000 euros, tindrà lloc el pròxim 21
de novembre en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
El Premi d'Honor Lluís Carulla s'atorga des del 1977 i es concedeix a per-
sones o entitats que, gràcies a la qualitat de la seva activitat científica, cul-
tural o cívica, hagin ajudat a enfortir la consciència de comunitat nacional.
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La Fundació Lluís Carulla premia Paul
Preston per la seva defensa de Catalunya

HISTÒRIA

Una casa antiga situada al costat de l'Ajuntament de les Planes d’Hos-
toles servirà de localització al curmetratge Joana, de 20 minuts, que es
difondrà a través de festivals. Carla Simón, directora, ha explicat la tra-
ma. Una dona de 40 anys està afectada de nanisme, però la mare, amb
la qual conviu, es resigna a admetre la patologia de la filla. El trencament
el desencadenarà el retorn del fill –i germà– que des de fa temps viu fora
de casa. Li han de preparar un dinar, cosa que força la comunicació en-
tre les dues dones. La producció va a càrrec de l'escola London Film School
i d'Inicia Films (Barcelona) i hi participen vint persones. 
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Carme Simón roda el curtmetratge
«Joana» a les Planes d’Hostoles

CINEMA

La família de Stieg Larsson, l'au-
tor de la saga Millenium, mort el
2004, ha declarat a Hisenda i ha re-
velat que des la seva aparició s'han
venut al món 78 milions d'exem-
plars de les aventures de la venja-
dora Lisbeth Salander, amb uns in-
gressos de 48,1 milions d’euros.
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Larsson ha venut 
78 milions de llibres
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