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ESPECTACLES_____________________________

El Petit de Cal Eril: «L’Embassa’t és un 
bon lloc per descobrir coses noves»
El músic de Guissona estrenarà nou projecte amb una big band a L’Altaveu

L L  FRANCO

Un dels concerts de l’Embassa’t a l’amfiteatre, dissabte passat

El festival es reivindica com a «llançadora»

Va ser al primer 
Embassa't i ha 
repetit enguany, així 
que coneix molt bé 
el festival. «És molt 
interessant pel tipus 
de gent que el porta, el 
fan amb sensibilitat», 
diu. I que és un lloc 
ideal «per descobrir 
coses noves».

C. CASCÓN

A més de 
Joana Ser
rat, Oso 
Leone, Tokyo 
Sex Destruc- 
tion, Boreals 
o Nueva Vul- 

cano, no per ser un ‘ repetidor’ 
de l'Embassa’t  tenia menys 
atractiu el concert d'El Petit de 
Cal Eril amb el nou material de 
La figura del buit (2013).

Acabat d'entrar en escena 
amb Per què es grillen les pata
tes (2007) i .../' les sargantanes 
al sol (2009), el de Guissona 
va despertar una barreja de 
sorpresa i interès al primer 
Embassa't a La Bassa amb la 
seva veu singular.

El temps els ha donat la raó, 
com ha succeït amb altres 
figures després consolidades, 
i ha tornat aquest any «molt

«Estem sent un primer 
finestral, una llançadora, 
per una sèrie de grups», 
destaca Arnau Solsona, 
director de l ’Embassa't, que 
aquest 2014 «ha consolidat 
aquest format de més d ’un 
dia oferint un gran ventall i 
qualitat».

Solsona també destaca 
que «tan artistes com el 
públic es senten molt còmo

des» en aquesta trobada que 
va començar a La Bassa de 
Sant Oleguer i ha repetit als 
jardins de l ’Espai Cultura i el 
Mirador del Museu del Gas.

A part del cartell estricta
ment musical, Solsona ha 
explicat que s’ha millorat l’es
pai de les barres i també el 
Petit Embassa’t, un dels ingre
dients de «més creixement». 
Com a mostra, menciona que

es repetirà el diumenge 31 
d’agost al matí a la Festa 
Major de Sant Quirze (Parc 
de les Morisques), amb Gui- 
llamino, Tutu, Carles Belda i 
els tallers.

El director està content 
per la resposta del sector 
professional i «de fora» a 
L'Embassa’t  però admet que 
voldria que «el públic d'aquí 
en fos més partícep».

il·lusionat de repetir, perquè 
és un senyal que és un encert 
i va funcionant», ha dit a D.S.

Tot i que el primer empla
çament li agradava, creu que 
l'actual (als jadins de l ’Espai 
Cultura de la Fundació Antiga 
Caixa Sabadell 1859) li escau 
«pel tipus de festival que és, 
una cosa més acollidora».

I afegeix que «per a mi és un 
festival interessant, fins i to t 
més enllà dels grups que s ’hi ·  
programen, pel tipus de gent 
que el porta, que el fan amb 
sensibilitat i carinyo».

També destaca que el car
tell és «una cosa molt variada, 
amb un criteri interessant» i 
que en no coincidir mai dues 
actuacions (es van alternant 
als dos escenaris dels jardins) 
«ho pots veure tot».

Pel tipus de festival, creu que  ̂
és un bon lloc «per descobrir 
coses noves». I cita l'exemple 
de Vàlius: «Vaig veure la gent 
super entregada».

Aviat amb una big band
Per cert que Joan Pons, El Petit 
de Cal Eril, té nou i interes
sant projecte que presentarà 
el 6 de setembre a L’Altaveu. 
Unirà les seves melodies pop - 
amb el jazz singular de la Free 
Spirits Big Band de David Men- 
gual. «És obrir finestres a les 
cançons del Petit de Cal Eril, 
connectar dos mons que en el 
fons tenen coses en comú. Un 
experiment total!», conclou ■
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La musico-acrobàcia de 
«¡Disparate!», a L’Estruch
Preestrena d ’una co-producció del Grec

c. c.
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El circ 
de quali
tat arriba 
aquest dis
sabte (22h; 
5 euros) a

L'Estruch (Sant Isidre, 140) 
amb la Cacophonic Pictures 
Orkestar, que presenta en qua
litat de pre-estrena -posterior
ment va al Mercat de les Flors 
dins el festival Grec, el princi
pal coproductor- una «experi
ència musicoacrobàtica» titu
lada ¡Disparate!.

Creat amb la col·laboració de 
La Central del Circ i en residèn
cia a L’Estruch, ho protagonit
za Karl Stets, home orquestra, 
perfeccionista d'allò absurd i 
impulsor del nou invent, que 
s ’ha envoltat d’un equip únic. 
A la pista, els artistes, els 
seus instruments i «un ensem- 
ble desbaratat d’elements», 
propulsats per la música.

La companyia diu que «el ner
vi radica en els canvis bruscos 
y sorprenents de ritmes i es
tils: viatgem del barroc al Far 
West, de la dolcesa a la violèn
cia més inquietant» ■ La companyia ha fet residència a l’equipament municipal

LUClA HERRERO


