
Les escoles visiten

35 alumnes de 5è d’ESO de l’escola Les Pinediques de Taradell van 

visitar les instal·lacions d’EL 9 NOU i EL 9 TV. També van fer una 

visita al centre històric de Vic. 

Divendres, 14 de març de 2014

CULTURA 34 NOU9EL

Teatre eSseLa es retira de l’escena

Vic La companyia Teatre eSseLa, creada 
pels actors i directors osonencs Cacu Prat i 
Pep Tines, ha anunciat aquesta setmana la 
seva retirada dels escenaris de forma “inde-
finida”. Des de l’any 2003 havia produït 
una desena d’espectacles com El profe, de 
Jean-Pierre Dopagne, o tres obres basades 
en textos de Miquel Martí i Pol –El poble, 

La fàbrica i Històries de la Vila de R.–. A la 
nota que dilluns va fer pública la compa-
nyia, s’explica que el motiu del cessament 
de l’activitat, a part de “la complexa situació 
del món cultural en general”, és que els 
seus dos directors (a la fotografia) “s’han 
embrancat en un projecte científic de gran 
envergadura: descobrir tota la veritat sobre 
la mort de Jesús”.  
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Escena
Mazoni presenta 

el seu nou disc 

al Cirvianum

Jaume Pla –Mazoni– porta 
aquest dissabte a Torelló el 
seu nou disc, Sacrifiqueu la 
princesa (Bankrobber, 2014), 
que va sortir a la llum el 
passat mes de gener. Amb 
aquest treball, el cantautor 
de la Bisbal fa un gir estilís-
tic notable, amb 12 cançons 
lluminoses on ha introduït 
l’electrònica i ha prescindit 
de guitarres. Sacrifiqueu 
la princesa és el sisè disc 
d’estudi de Mazoni des que 
va iniciar la seva trajectòria 
amb aquest projecte, ara fa 
deu anys, i trenca un silenci 
musical que es perllongava 
des del 2011, quan va sortir 
a la llum Fins que la mort ens 
separi. L’actuació tindrà lloc 
al Teatre Cirvianum, a les 9 
del vespre. 

Fire Warriors 
Sound, reggae a 
la sala Pockets

Fire Warriors Sound, un dels 
sound system de reggae amb 
més trajectòria internacio-
nal, celebra aquest dissabte 
el seu desè aniversari a la 
sala Pockets de Vic. I ho fa 
amb l’actuació del cantant 
jamaicà Randy Valentine, 
afincat a la Gran Bretanya, 
a qui es considera un dels 
renovadors del gènere a 
partir de ritmes clàssics bar-
rejats amb lletres actuals. El 
seu disc Bring back the love 
(2012) el va convertir en una 
de les sensacions del reggae 
europeu. La festa començarà 
a 2/4 d’11 de la nit i comptarà 
amb alguns dels sounds més 
destacats de Catalunya, entre 
els quals hi ha els manlle-
uencs Hilight Sound. Els 130 
primers assistents tindran 
un obsequi de Fire Warriors 
Sound. 

Dani Flaco, el més 

assidu a l’Ateneu de 

Manlleu, en concert

Al llarg dels seus 10 anys 
d’activitat, el cantautor de 
Bellvitge ha estat el més assi-
du dels artistes convidats per 
l’Associació Pro Ateneu de 
Manlleu. En una programa-
ció en què pocs noms s’han 
repetit, Dani Flaco ha actuat 
ja quatre vegades, i ho tor-
narà a fer aquest divendres a 
la sala d’exposicions de Can 
Puget, a les 10 del vespre, 
amb les cançons del seu sisè 
disc d’estudi, Versos y made-
ra, que fa dues setmanes ja 

va interpretar al Casino de 
Vic.

ZA! i Furguson, en 
concert a la sala 
Pasternak de Vic

ZA!, una de les propostes 
més insòlites del panora-
ma musical del país, visita 
aquest divendres la sala Pas-
ternak de Vic. El duet format 
per Spazzfrica Ehd i Papa 
duPau, que l’any passat va 
ser considerat com el millor 
en directe per la revista 
Rockdelux, porta a Vic el seu 
quart àlbum, Wananana!. 
Ritmes ancestrals, free jazz, 
noise, psicodèlia i altres 
estils es barregen en la seva 
proposta. Al seu costat hi 
actuaran els osonencs Furgu-
son, amb les cançons del disc 
The lap year, que ara fa un 
any va sortir a la llum. 

Empty Cage 

porta el primer 

disc a la Cava

Empty Cage, el duet gua-
nyador del concurs Sona9 de 
2012, porta aquest divendres 
a la Jazz Cava el treball disco-
gràfic sorgit d’aquell premi, 
Tal com raja (RGB Suports, 
2013). Sergi Estella (guitar-
ra) i Gerard Tort (bateria) 
integren aquest duet de so 
cru i contundent, amb so de 
blues i rock’n’roll. El nou 
treball l’ha produït el guitar-
rista Xim Aresté. L’actuació 
d’Empty Cage tindrà lloc a 
les 11 de la nit. Diumenge, 
hi ha sorpresa a la Cava: sota 
el nom de Martí Belmondo 
torna el cantautor vigatà Jose 
Medialdea amb temes de 
collita pròpia. El concert serà 
a les 7 de la tarda. 

Doble sessió de 
jazz, divendres  
al Casino de Vic

Dues propostes jazzístiques 
de diferent tonalitat pugen 
aquest divendres a l’escenari 
del Casino de Vic. Per una 
part, el trio liderat pel vete-
rà pianista establert a Vic 
Albert Gormezano. I per l’al-
tra, el nou grup de jazz-fusió 
Tripolar Project. Aquesta 
formació està integrada pel 
guitarrista David Planta, 
el bateria David Rubio i el 
teclista Arnau Pallerols, i 
barreja el jazz amb influèn-
cies funk, rock i pop. El grup 
acaba de gravar la seva pri-
mera maqueta de set temes, 
A trip to the Moon. El doble 
concert començarà a les 10 
del vespre. 


