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‘Otel·lo’, primer 
film del ripollès 
Hammudi Al-
Rahmoun, arriba 
al Teatre Comtal

Ripoll

R.E.

El Teatre Comtal de Ripoll 
acollirà aquest divendres 
una estrena especial. Es trac-
ta de la primera pel·lícula del 
jove director ripollès Ham-
mudi Al-Rahmoun (1979), 
que porta per títol Otel·lo. 
L’estrena serà a 1/4 d’11 de 
la nit en una sessió organit-
zada pel Cineclub Aric. El 
director del film assistirà a 
la projecció i un cop acabada 
la sessió també es farà un 
col·loqui entre tots els assis-
tents.

Aquesta és la primera pel-
lícula d’Al-Rahmoun, que fa 
una adaptació de la tragèdia 
de Shakespeare que tracta 
el tema de la gelosia, i ho fa 
des d’un punt de vista molt 
personal. Les figures d’Otel-
lo, Desdèmona i Iago cobren 
vida en un intens thriller 
psicològic. La pel·lícula està 
protagonitzada per Anna M. 
Perelló, Youcef Allaoui –que 
és de Vic– Kike Fernández, 
i el mateix Al-Rahmoun, 
que encarna, precisament, 
a un director de cinema, i 
ve avalada per diversos pre-
mis que va recollir al llarg 
de l’any passat: millor pel-
lícula i millor actiu a l’ECU 
(European Independent 
Film Festival), o el premi del 
públic en el Festival Interna-
cional de Cinema d’Autor de 
Barcelona, entre d’altres. Per 
la seva banda, Al-Rahmoun, 
que va viure molts anys a 
Ripoll, l’any 2003 es va gra-
duar a l’Escola Superior de 
Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC), de la 
qual és ara professor. Otel·
lo es va rodar en tres dies i 
només va tenir 15.000 euros 
de pressupost.

Sènior i el Cor 
Brutal porten a la 
Cava el seu folk 
contemporani
Vic Els valencians Senior 
i el Cor Brutal i el lleidatà 
Dofí Malalt actuaran aquest 
divendres a la Jazz Cava. 
València, Califòrnia (Mala-
testa, 2013) és el títol de 
l’últim disc de Senior i el 
Cor Brutal i alhora serveix 
per descriure aquest grup 
d’aquí que sona com si fos 
d’allà. Els seus temes beuen 
directament de tòtems com 
Neil Young. Les cançons de 
Senior i el Cor Brutal són 
honestes i sinceres, estan 
construïdes a partir d’una 
vida intensa i executades 
amb la classe pròpia de la 
maduresa. Al concert, el grup 
també presentarà part del 
seu imminent nou àlbum. El 
poder del voler (Malatesta, 
2014) sortirà el pròxim 21 de 
març. Obrirà la vetllada el 
folk nerviós de Dofí Malalt, 
alter ego de Quim Gomà. 

La xilena Soledad 
Vélez, una artista 
revelació a Can 
Puget de Manlleu
Manlleu L’ artista xilena 
Soledad Vélez actuarà a la 
sala d’exposicions de Can 
Puget de Manlleu en un 
concert de l’Associació Pro 
Ateneu. El concert és amb 
motiu de la presentació del 
seu segon disc, Run with 
wolves (Absolute Begin-
ners, 2013). Les cançons de 
l’àlbum abracen l’esperit 
despullat del folk amb capes 
elèctriques pròpies del rock 
independent. La varietat de 
registres de la seva veu i l’au-
ra misteriosa de la seva músi-
ca recorda artistes com PJ 
Harvey i ha rebut crítiques 
molt positives per part de la 
premsa especialitzada, que 
l’ha convertit en una artista 
revelació. El concert comen-
çarà a les 10 del vespre i les 
entrades tindran un cost de 8 
euros, 6 euros per als socis.

Esgoten les entrades per al concert d’aquest divendres

El gospel de The Sey 
Sisters, a L’Atlàntida

Actua aquest diumenge al Casino presentant un disc

El Nen Magem torna a Vic

Vic

EL 9 NOU

Efluvis lactomagnètics i algu·
na cançó d’amor és el títol del 
disc que Nen Magem presen-
ta aquest divendres al Casino 
de Vic. El concert representa 
el retorn a l’escena osonenca 
del que va ser cantant de 
Situados Próximamente, una 
de les formacions de refe-
rència a finals dels anys 80 i 
principis dels 90. 

Acabada aquella experièn-

cia i després d’un curt temps 
amb el grup que la va succeir, 
Òs Pedrer, Nen Magem va 
marxar a viure a l’Empordà 
i durant un temps va deixar 
l’activitat musical. El retorn 
es va produir, primer, amb 
propostes per al públic 
familiar (Companyia de la 
Xinanah, Cagalàstics Conta-
contes), abans de fer-ho amb 
l’actual proposta. El disc és 
de gravació casolana, i s’ha 
editat gràcies a una campa-
nya de micromecenatge i per 

les ganes d’explicar històries. 
“El Nen Magem té coses per 
dir i busca la millor manera 
de fer-ho”, afirma. A l’esce-
nari l’acompanyaran Jordi 
Ferrer, Xapi, a la bateria i el 
vigatà Joan Godayol, Gudi, 
al baix, interpretant cançons 
que des de fa temps formen 
part del seu repertori i d’al-
tres de noves: “L’essència de 
Situados la porto a dins però 
l’energia és ara més contin-
guda”. El concert començarà 
a les 11 de la nit. El Nen Magem, en concert

Vic

J.V.

The Sey Sisters, en la seva 
versió més gospel, ompliran 
aquest divendres la Sala 
Joaquim Maideu de L’At-
làntida, en un concert per 
al qual ja s’han exhaurit les 
entrades. Les tres veus de 
les centellenques d’origen 
ghanès –Edna, Kathy i Yoly 
Sey– arribaran a l’auditori de 
Vic després d’haver triom-
fat en escenaris d’arreu de 
l’Estat espanyol durant els 
últims mesos. 

The Sey Sisters, que van 
oferir en la inauguració de 
la temporada de L’Atlàntida 
un tast del seu espectacle, 
centren el seu repertori en 
el gospel i l’espiritual, amb 
referències també al soul i 
la música africana. Estaran 
acompanyades d’un altre 
centellenc, el pianista Albert 
Bartolomé. Amb aquesta 
proposta han passat pels fes-
tivals de música de Segovia, 
Cadaqués, Albacete, Zumaia 
o Cambrils, a més de l’Etno-
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The Sey Sisters, en l’actuació que van fer al setembre a L’Atlàntida

helmantica de Salamanca o 
el Sopela Munduan, Mun-
dua Sopelan de Sopelana 
(Biscaia). Paral·lelament a 
aquest repertori centrat en el 
gospel, continuen presentant 
el seu disc Dance or die, edi-
tat l’any passat en el format 
de banda (Funkystep & The 
Sey Sisters) i més decantat 
cap al funk i el soul. Les tres 

germanes Sey van desenvolu-
par el seu talent per separat 
en les respectives carreres 
musicals, fins que l’any 2006 
van començar a actuar con-
juntament.

The Sey Sisters. L’Atlàntida, 
Sala Joaquim Maideu. 
Divendres, 21 de febrer de 
2014.  

DISSABTE PRESENTEN L’ÚLTIM DISC

Les ‘noves’ Macedònia
L’Atlàntida rep dissabte també les noves 
Macedònia. El grup de pop infantil pre-
senta la seva quarta generació, seguint 
el seu esquema de renovació periòdica, i 
també el novè disc d’estudi, Flors (Promo-
Arts Music, 2013), que va sortir a la llum 
a finals de novembre. Són 13 cançons que 
mantenen el to optimista i vital propi del 
grup i que inclouen una sorpresa: la can-
çó Senyor Wert, una resposta a la llei del 
ministre que vol espanyolitzar els escolars 
catalans: “Ei, Senyor Wert! Jo parlo català 
/ perquè és la meva llengua i no ho podrà 
evitar!”. El concert tindrà lloc a les 6 de la 
tarda, a la Sala Ramon Montanyà. 

‘UN AIRE DE FAMÍLIA’, DIUMENGE

Una comèdia ‘familiar’
Francesc Orella, Ramon Madaula i Sílvia 
Bel són algunes de les cares més cone-
gudes que formen part del repartiment 
d’Un aire de família, la comèdia que 
aquest diumenge a les 6 de la tarda es 
representarà a la Sala Ramon Montanyà 
de L’Atlàntida. Pau Durà ha dirigit aquest 
muntatge, estrenat la tardor passada al 
Teatre Romea de Barcelona, que versiona 
l’obra francesa Un air de femille, escrita 
per Agnes Jaoui i Jean-Pierre Bacri, pre-
miada amb el Molière a la millor comèdia. 
Dos germans –l’hereu malcriat i el petit 
rondinaire, Madaula i Orella respectiva-
ment– són l’eix d’una trama intel·ligent.

Una exposició sobre 
Pau Casals, preludi 
del VicCelloFestival

Vic L’exposició “Pau Casals, 
la música per viure”, que 
s’inaugura aquest diumen-
ge a 2/4 de 7 de la tarda al 
Temple Romà de Vic, servirà 
com a preludi del VicCello-
Festival, que tindrà lloc a la 
ciutat entre els dies 28 de 
febrer i 3 de març. Joventuts 
Musicals d’Osona organitza 
per primera vegada aquest 
festival entorn del violoncel, 
amb 9 concerts. L’obertura 
de la mostra sobre Pau Casals 
comptarà amb l’actuació del 
violoncel·lista Lluís Claret. 


