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Vic

J.V.

Els Pets actuen, ara sí, 
a L’Atlàntida. Els de 
Constantí hi presenta-
ran aquest divendres les 
cançons de L’àrea petita 
(Música Glo-
bal, 2013), 
el disc que 
s’havia 
d’estrenar 
al mateix 
escenari en 
el marc del 
darrer Mer-
cat de Músi-
ca  Viva. 
Aquell con-
cert, però, es 
va suspendre per proble-
mes de salut del cantant, 
Lluís Gavaldà. 

El concert d’aquest dis-
sabte arriba amb la banda 
rodada en una gira per 
teatres i auditoris, excep-
tuant alguna actuació en 
escenaris més grans com la 
que van fer el passat 18 de 
gener a Prats de Lluçanès. 
Els Pets han volgut que el 
concert de Vic tingui quel-

com d’especial, i per això 
hi rodaran el videoclip de 
la cançó que dóna títol al 
treball, L’àrea petita. 

El nou treball d’Els Pets 
representa un canvi de 
registre en la banda que, a 
més de Lluís Gavaldà, Joan 

Reig i Falin 
Càceres, con-
tinua amb la 
col·laboració 
de Joan Pau 
Cháves (pia-
no i teclats) 
i David 
Muñoz 
Gnaposs 
(bateria). 
Al cap de 
28 anys als 

escenaris, es reivindiquen 
com a grup actual amb un 
conjunt de 12 cançons que 
es van enregistrar amb la 
producció de Raül Fernán-
dez, Refree. Sense perdre la 
identitat, un nou aire per a 
un dels grans grups. 

Els Pets, ara sí

L’àrea petita. Els Pets. 
Divendres, 28 de març, 2/4 
de 9 vespre. L’Atlàntida, 
Sala Ramon Montanyà.

Presenten ‘L’àrea petita’ a L’Atlàntida

St. Joan Abadesses

J.V.

Txarango ha exhaurit les 
entrades en només 13 dies. 
El festival Clownia, orga-
nitzat pel grup ripollès, va 
fer el sold out dilluns a la 
tarda, confir-
mant que els 
dies 2 i 3 de 
maig es reu-
niran 3.500 
persones a 
Sant Joan. 
Tot el públic 
assistent 
ha comprat 
entrades per 
als dos dies 
del festival, 
que Txarango entén com 
una experiència que s’ha 
de viure en la seva totali-
tat, tal com afirmaven en 
la presentació d’aquesta 
iniciativa a Barcelona.

El festival servirà per 
presentar Som riu, el segon 
disc de Txarango, que 
aquesta setmana ha doblat 
les descàrregues a la xarxa 
fins arribar a superar les 
60.000 en només una set-

mana. Som riu també ha 
arribat al número 2 dels 
discos més escoltats a la 
plataforma Spotify a tot 
l’Estat, fet que indica la 
quantitat de seguidors del 
grup que hi ha també fora 
del Principat. El disc tam-

bé es ven en 
format CD 
a través de 
Discmedi, i 
el grup n’es-
tà preparant 
una edició 
limitada en 
vinil. 

El festival 
Clownia, on 
es presen-
tarà el nou 

treball, comptarà amb la 
participació d’altres grups 
amb qui comparteixen 
afinitats diverses, com Els 
Catarres, La Troba Kung-
Fú, Buhos, Cesck Freixas, 
Bonobos, Strombers, Orxa-
ta Sound System o Itaca 
Band, entre d’altres. Les 
actuacions es faran en tres 
escenaris, repartits entre 
la plaça Major i l’entorn de 
l’Estació. 

Clownia, tot venut
Txarango porta 3.500 fans a Sant Joan

Manlleu

J.V.

El trompetista novaiorquès 
Jerry González, una figura 
del jazz de nivell mundial 
que ha renovat la presència 
de sonoritats llatines en 
el gènere, 
actuarà 
aquest dis-
sabte en el 
Cicle de Jazz 
de Manlleu 
acompanyat 
de dos altres 
grans del 
jazz, el con-
trabaixista 
Javier Colina 
i el bateria 
Marc Miralta. El trio Gon-
zález-Colina-Miralta és el 
cap de cartell del cicle, que 
va començar fa dues set-
manes. 

Jerry González, d’ascen-
dència portoriquenya, va 
començar la seva carrera 
l’any 1963, i als anys 80 va 
ser el fundador de la míti-
ca formació Fort Apache, 
encara en actiu, pioners del 
latin jazz. Ha tocat pràcti-
cament amb tots els grans 

del jazz contemporani, des 
de Dizzy Gillespie a Jaco 
Pastorius pasant per Eddie 
Palmieri o Chet Baker. 
La pel·lícula Calle 54 de 
Fernando Trueba el va fer 
més conegut a Espanya, i 
li va obrir les portes a la 

col·laboració 
amb els 
grans del 
flamenc, des 
de Diego El 
Cigala fins 
a Enrique 
Morente o el 
recentment 
desapare-
gut Paco de 
Lucía. Els 
altres dos 

components del grup sin-
tonitzen en aquesta ona: 
Javier Colina és també un 
dels habituals d’aquestes 
col·laboracions, mentre 
que Marc Miralta hi apor-
ta experiències com la de 
New York Flamenco Reu-
nion.

Trio d’asos de jazz

Jerry González, Javier 
Colina i Marc Miralta. 
Can Puget, Manlleu. Dis-
sabte, 29 de març, 10 nit.

Colina-Miralta-Gónzález, a Manlleu

Torelló

J.V.

El doctor Stockmann és el 
protagonista d’Un enemic 
del poble, el clàssic d’Hen-
rik Ibsen que la companyia 
Les Antonietes represen-
tarà aquest 
dissabte al 
Teatre Cir-
vianum. La 
companyia 
Les Antoni-
etes, de la 
qual forma 
part l’actriu 
torellonen-
ca Mireia 
Illamola, ha 
volgut donar 
èmfasi al paper del perso-
natge principal del drama, 
el metge que s’enfronta 
a tota una comunitat per 
denunciar que les aigües 
d’un balneari que dóna 
vida al poble són un pro-
blema per a la salut.

Des de finals del segle 
XIX, quan Ibsen va escriu-
re l’obra, fins ara no ha 
canviat tant el fons dels 
conflictes, i això és el que 
es vol posar en evidència 

en el muntatge, dirigit per 
Oriol Tarascon i que inter-
preten també, al costat de 
Mireia Illamola, els joves 
actors Pep Ambròs, Anna-
bel Castan, Arnau Puig 
i Bernat Quintana. “El 
doctor i la seva defensa de 

la veritat és 
una figura 
que valdria 
la pena tenir 
sempre 
present, 
sobretot 
en aquest 
moment”, 
opinen els 
integrants 
de Les Anto-
nietes, que 

han fet una adaptació lliu-
re del text, amb una ambi-
entació en l’actualitat. 
Com a preludi de l’obra, 
la Biblioteca Dos Rius de 
Torelló va acollir aquest 
dijous al vespre un col-
loqui amb Mireia Illamola 
i Pep Ambròs. 

Un Ibsen actual

Stockmann. Cia. Les Anto-
nietes. Teatre Cirvianum, 
Torelló. Dissabte, 29 de 
març, 9 vespre. 

‘Stockmann’, al Teatre Cirvianum

La soprano Rosa 
Mari Ramírez, en 
concert a Manlleu

Manlleu La soprano Rosa 
Mari Ramírez actuarà aquest 
dissabte a l’església de Man-
lleu, acompanyada a l’orgue 
per Joan Usat i al clave per 
Rosa Maria Abella. La jove 
intèrpret oferirà peces de 
Vivaldi, Bach i Händel, a part 
de música tradicional catala-
na. El concert començarà des-
prés de la missa de les 8 del 
vespre i està organitzat per 
la parròquia de Santa Maria. 
Per l’exalcalde de Manlleu 
Joan Usart, aquest és el seu 
primer concert públic.

‘Dones com jo’,  
amb les T de Teatre, 
diumenge a Vic

Vic La companyia T de 
Teatre torna pels camins 
de la comèdia generacional 
que tant d’èxit li va portar 
en els seus inicis, i presen-
ta aquest diumenge a Vic 
Dones com jo. El dramaturg 
Pau Miró és l’autor del text 
d’aquesta obra, que té com a 
protagonistes quatre dones 
(Mamen Duch, Carme Pla, 
Marta Pérez i Àgata Roca) 
que s’apropen als 50 anys. 
La representació és a les 6 
de la tarda, a la Sala Ramon 
Montanyà.

Gemma Humet i Pau 
Figueres obren el Cicle 
de Jazz de Cantelles

Centelles La cantant Gemma 
Humet, acompanyada a la 
guitarra per Pau Figueres, 
obrirà aquest diumenge el 
Cicle de Jazz i Músiques 
Improvisades de Cente-
lles, que desplega quatre 
actuacions des d’ara fins a 
finals d’abril. El concert de 
diumenge serà a les 7 de la 
tarda, al Centre Parroquial. 
El programa del cicle combi-
na músics consagrats (com 
el duet Jorge Rossy-Marco 
Mezquida, el proper dia 6 
d’abril) amb joves valors. 

Les guitarres d’Edgar 
Vilà i Paco Romero, 
al bar Els Voladors

Manlleu Els guitarristes 
Edgar Vilà, de Manlleu, i 
Paco Romero, de Torelló, 
oferiran aquest dissabte a les 
11 de la nit un concert al bar 
Els Voladors de Manlleu en 
homenatge al desaparegut 
Paco de Lucía. En l’actuació 
han escollit algunes obres 
clàssiques poc habituals en 
uns intèrprets formats en el 
món flamenc com Recuerdos 
de la Alhambra de Francisco 
Tàrrega, combinades amb 
flamenc tradicional, com 
rondeñas i bulerías.


