
Nit d’Esperit    
a la Jazz Cava
Vic Mau Boada sempre por-
ta el somriure incorporat, 
però dissabte a la Jazz Cava 
semblava que la rialla no 
apareixia ni quan més ale-
gres eren les seves cançons. 
El multiinstrumentista de 
Sant Celoni venia a pre-
sentar el seu darrer disc, 
La Lluminosa, en una sala 
on imperaven les cadires. 
A la tercera cançó el públic 
va haver d’aixecar el cul 
dels seients perquè el flow 
eclèctic tan característic 
d’Esperit no els deixava 
estar asseguts. Començant 
amb Blues del desert per 
passar a terrenys dub amb 
Ransah, anar-se’n per les 
vies del funk psicodèlic 
amb Funky time o fins i tot 
atrevir-se a fer una cançó 
només amb una flauta 
dolça. Un home i un mar 
de cables i instruments. 
En Mau tocava guitarra, 
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L’‘univers’ de 
Sisa, Portet 
i Oliver, al 
Cirvianum

Torelló

EL 9 NOU

El Teatre Cirvianum acollirà, 
aquest divendres, a partir de 
les 9 del vespre, la trobada 
de tres artistes genuïns que 
conflueixen en un espectacle 
tant diferent com original. 
Jaume Sisa, Quimi Portet i 
Joan Miquel Oliver tornaran 
a compartir escenari, en un 
muntatge que ja van estrenar 
el passat 12 de setembre al 
Mercat de Música Viva de 
Vic, en una unió propiciada 
per Ramon Muntaner.

Acompanyats de músics 
com Antonio Fidel, al baix, 
i Xarli Oliver, a la bateria, 
Sisa, Portet i Oliver des-
granen una part de la seva 
producció musical i exploren 
nous horitzons creatius, en 
una trobada batejada com 
a Cançó galàctica, interco-
marcal i d’ultramar i en què 
Jaume Sisa exerceix el rol de 
mestre de cerimònies, tot i 
que el protagonisme al llarg 
de l’espectacle és compartit. 
Entrellaçant els repertoris 
dels tres artistes, es podran 
escoltar cançons com Sunny 
day, Surfistes a càmera lenta, 
El fill del mestre, La Rambla, 
La Primera comunió, Hansel 
i Gretel, Boletaires, Homes i 
dones del capdret, Final feliç, 
o Coristes i numismàtics. 
Títols emblemàtics de tres 
creadors que, plegats, sumen 
prop de 400 cançons de colli-
ta pròpia.
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bateria i teclat de totes les 
maneres imaginables i la 
gent se’l creia en cada una 
d’elles. Potser per això, al 
veure la participació espon-
tània d’uns quants eixele-

brats a Bottle “D” va comen-
çar la felicitat palpable del 
músic, que amb menys d’una 
hora va fer vibrar, amb i 
sense somriure, el caneló 
empedrat de Vic. M.P.

Vic

Jordi Vilarrodà

Dos personatges a escena 
que representen dues mane-
res de viure el fet de ser 
català. Una dialèctica en clau 
de comèdia que proposa el 
muntatge Xosluquenià, que 
s’estrena a l’espai ETC de 
Vic en dues sessions, aquest 
divendres i dissabte. Quim 
Vila i Pep Miràs donen vida 
als protagonistes, mentre 
que Joan Capdevila fa la fun-
ció de narrador. 

Xosluquenià porta a l’es-
cena una de les constants 
dels catalans, la capacitat de 
riure’s de nosaltres mateixos, 
presentant dos personatges 
arquetípics on qui més qui 
menys s’hi pot veure reflec-
tit. Un, Josep Oriol Serrades-
anferm (Quim Vila), és el 
català de la ceba: “lletraferit, 
que no vol dir culte”, capaç 
de disfrutar d’un aplec de 
sardanes i, òbviament, del 
Barça. 

L’altre és Txetxu Expósito 
(Pep Miràs), “barroer, que 
no vol dir burro”, que dis-
fruta de la Feria de Abril i, 
òbviament, del Madrid. Tots 
dos, a més, són cosins: “A la 
vida, els passa el mateix: van 
al mateix col·le, es casen, se 

separen... però viuen dues 
catalanitats diferenciades”, 
explica Pep Miràs. El text de 
l’obra parteix d’uns guions 
de ràdio que Quim Vila havia 
fet quan col·laborava a Ona 
FM i que ara ha adaptat. El 
cantant moianès es conver-
teix aquí en actor per posar 
en escena el que ell designa 
com “les antropologies pola-
ritzades de la catalanitat”. El 

tercer home, Joan Capdevila, 
és qui va plantejant situaci-
ons, des d’una postura més 
seriosa. Tot el muntatge, de 
fet, es vesteix com una confe-
rència. 

Xosluquenià s’ha preestre-
nat a Collsuspina, municipi 
on resideix actualment Quim 
Vila, com a prova per veure 
la reacció del públic: “L’ha 
vist gent de les dues bandes, i 

L’obra, on participa també Joan Capdevila, s’estrena divendres i dissabte a l’ETC de Vic

Quim Vila i Pep Miràs porten 
a l’escenari dues maneres de ser 
català, a la comèdia ‘Xosluquenià’

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

Quim Vila, Joan Capdevila i Pep Miràs, divendres passat al centre històric de Vic

tothom s’hi ha sentit identi-
ficat en un moment o altre”, 
diu Capdevila. Per això la 
intenció és que Xosluquenià 
– un espectacle amb esceno-
grafia senzill– pugui girar 
per tot el país. 

‘Xosluquenià’. Espai ETC, 
Vic. Divendres 7 i dissabte 8 
de febrer de 2014. 2/4 de 10 
vespre. 

Tremendamente 
actua a Torelló
Vic El músic vigatà Dani Rifà 
actuarà aquest divendres a la 
nit a la sala Moscou de Tore-
lló. Hi presentarà les cançons 
del seu projecte musical 
Tremendamente i amb el seu 
repertori més poètic. El con-
cert forma part del cicle El 
Petit Moscou, que aposta per 
concerts d’aforament reduït. 
L’actuació començarà a les 11 
de la nit i serà gratuïta.

‘Hardcore’ eslovè a La 
Fàbrica dels Somnis
Vic El grup eslovè de hardco-
re Pig Power actua dissabte a 
la nit a La Fàbrica dels Som-
nis de Vic. A 2/4 de 7 de la 
tarda hi haurà una exposició 
artística a càrrec de membres 
del grup i els osonencs Santi 
Andueza i Ibai Gilabert. El 
concert serà a les 8 del ves-
pre. Posteriorment es pre-
sentarà en primícia el docu-
mental The Endless Road. 
L’entrada serà gratuïta. P.C.

Illa Carolina i 
Xavier Baró, a la 
Jazz Cava de Vic

Vic El grup de pop Illa Caro-
lina i Xavier Baró actuaran 
aquest cap de setmana a la 
Jazz Cava de Vic. Els pri-
mers tocaran gratuïtament 
divendres a les 11 de la nit. 
Les seves són cançons de 
pop clàssic amb ressons de 
northern soul que compten 
amb l’aval de Miqui Puig. 
Diumenge hi actuarà Xavier 
Baró, en solitari. El genial 
cantautor de Ponent presen-
tarà el seu darrer disc, La 
ruta dels genets (Autoeditat, 
2013), un directe amb banda 
gravat a l’última edició del 
festival Barnasants. L’àlbum 
és una antologia que recull 
les cançons més destacables 
dels més de 20 anys de car-
rera en solitari que el confir-
men com un dels grans valors 
de la música folklòrica nos-
trada. El concert començarà a 
les 7 de la tarda i també serà 
gratuït. P.C.


