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MÚSICA I TEATRE 

Després de la seva col·laboració
amb la Metropole Orkest i l’score de
Attack the Block, Felix Burton i Si-
mon Ratcliffe reprenen Basement
Jaxx, el seu projecte més emblemà-
tic, per reivindicar en aquesta oca-
sió el seu lloc en el terreny de la
EDM. I ho fan recorrent a la fórmula
house que ells mateixos van contri-
buir a patentar, esquitxada de deli-
ció funk dels vuitanta (Summer
dem), bossa nova i salsa (Mermaid
of Salines) o essències afro-cari-
benyes (Rock this road). Natural i di-
recte. (hOuSE EdM) | E.guiLLOT.



Basement Jaxx
«junTO»

ATLANTIC JAXX



L'esperat retorn de la banda fun-
dada per Avigdor Zahner-Isenberg,
quatre anys després del seu cele-
brat debut, no decepcionarà a ningú.
No és altre cosa que una posada al
dia del folk-pop del setanta amb ar-
tesanal vernís indie, però destil·la
una sensibilitat poc habitual, i sap
impregnar les cançons de psicodèlia
(Won’t be around no more sona als
més purs Flamig Lips) amb un bon
gust realment exquisit. Poca cosa
més es pot afegir, ja que només es-
coltant les seves cançons es podrà
gaudir. (indiE POP) | E.guiLLOT.



Avi Buffalo
«aT bEST

CuCkOLd»
SUB POP / ¡POP STOCK!



Tweedy
«SukiEraE»

DBPM RECORDS / ANTI- /

(PIAS) IBERIA & LATIN



Assumptes familiars

La cosa va començar d’una manera bastant casual. Jeff Tweedy es va tancar al seu estudi
per tal de gravar unes cançons que tenia a casa sense saber si acabarien formant part d’un nou
disc per als seus Wilco. Inesperadament, en aquest procés de gravació, se li va unir el seu fill
Spencer a la bateria. Ambdós van començar a fer créixer el repertori original, i dels quaranta
temes resultants van escollir els vint que han acabat sent el debut d'Tweedy, un projecte
familiar que, si alguna cosa demostra, és que el d'Illinois no ha perdut ni un sol gram del seu
talent compositiu. De fet, és possible que Sukirae contingui la millor col·lecció de cançons que
ha gravat en molts anys aquest veterà músic. Distès, feliç i entre amics (Jess Wolfe, Holly
Laessig, Scott McCaughey), s'ha tret de la màniga un disc doble en el qual hi ha rock, folk,
psicodèlia acústica, vals ... Una autèntica joia per gaudir i aprendre de la bona relació entre un
pare i un fill que comparteixen el seu amor per la música.  (fOLk-rOCk). | EduardO guiLLOT.
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EL LÍDER DE WILCO S’ALIA AMB EL SEU FILL PER ENREGISTRAR UN TREBALL
SORPRENENT ON ES FUSIONEN EL ROCK, EL FOLK O LA PSICODÈLIA ACÚSTICA

Planning
TEATRE
LA FUNERÀRIA PROPOSA UN JOC DE NENS AMB
L’ESPECTACLE «TALAMANCA» A LA PLANETA

La Planeta (girona) � dissabte 27 � 21h � 12€ 
� https://oberonsaas.com/girona/talamanca � www.laplaneta.net

La companyia olotina La Funerària, dirigida per Xavier
Ruscalleda, ha creat una farsa sobre allò que diem que
constitueix l'essència de la societat catalana (seny, sentit de la
mesura, voluntat de ser, ironia..). Talamanca, l'escenari de
l'última victòria de l'exèrcit català l'any 1714, és el revers d'una
moneda de fracassos, disputes internes, malentesos i roïneses
que ens deixen sempre al límit de l'emancipació definitiva. Un
joc de nens per a riure una estona. DdG.

LA CIA. PUNT I APART TORNA A REPRESENTAR 
LA COMÈDIA «POLÍTICAMENT INCORRECTE»

Teatre Casino Llagosterenc (Llagostera) � dissabte 27 i
diumenge 28. � 22h / 19h � 8€ (general) / 4€ (majors de
65 i menors de 18 anys). � www.llagostera.cat

La companyia local de Llagostera Punt i apart representa
torna a representar aquest cap de setmana la seva exitosa
adaptació del vodevil britànic Políticament incorrecte. Un luxós
hotel. Un polític català, el Ministre d’Economia del Govern
espanyol. Una diputada catalana al grup de l’oposició. I un
cadàver a la finestra... Així comença aquesta divertidíssima
comèdia on les escenes se succeeixen a l’habitació del ministre,
per on arriben a passar una desena de personatges ben
peculiars. Una sàtira de com es fa la política en els temps
moderns on, tot i les aparences, la ideologia pot acabar
important més aviat poc. DdG.

«DE MÉS VERDES EN MADUREN», UNA COMÈDIA
DE MALENTESOS PER RIURE I DESCONNECTAR

Teatre Principal (Olot) � diumenge 28 � 18h 
� Entre 3€ i 12€ � http://teatreprincipal.olot.cat

Lluïsa, una dona soltera, és la propietària d’una rica casa
vinguda a menys. Amb ella viuen la Mercè, la neboda moderna i
la minyona, la Roseta, una noia de poble eixerida i xafardera.
Per tirar endavant la casa, han d’admetre hostes, «però només a
dormir». Amb aquests ingredients es presenta una divertida
comèdia amb dobles interpretacions i malentesos que faran que
el públic no deixi de riure fins que caigui el teló. Direcció de
Rosa PahissaAmb Alfons Díaz, Rosa Pahissa, Sònia Prat, Raquel
Demiquels, Josué Casal, Dolors Velasco i Toni Palomino. DdG.

DANSA
EL COREÒGRAF ROBERTO OLIVAN PRESENTA A
PALAMÓS «A PLACE TO BURY STRANGERS»

Teatre La gorga (Palamós) � dissabte 27. � 20.30 h 
� 12€ (general) / 6€ (reduïda). � www.palamos.cat

Demà arriba a Palamós un espectacle de dansa contemporània
professional de primer nivell. El ballarí i coreògraf Roberto Olivan
presenta l’espectacle A place to bury strangers, una obra que
presenta amb tota la seva força les relacions sentimentals
humanes amb passatges que representen els moments crucials
de la vida. Roberto Ollivan ha rebut el Premi Nacional de la Cultura
i les Arts 2014 per la seva trajectòria artística i professional. DdG.









Pensant en Venècia, tothom té im-
mediatament una imatge del famós
centre històric a la ment, amb els seus
canals i els edificis antics. Probablement
ningú pensa en els districtes de la ciu-
tat, on hi viu principalment molta gent
de classe treballadora i que no poden
presumir de la bellesa del centre de la
ciutat. Un d'ells és Marghera, conegut
per ser escenari d’una de les principals
revoltes obreres de la història recent del

país transalpí. Aquest és el barri dels Tal-
co. La formació de ska-punk, arriba di-
jous dia 2 d’octubre a partir de les 9 de
la nit a La Mirona de Salt, per oferir un
dels seus aclamats i explosius directes. 

Fundats fa una dècada, la banda ha
obtingut un notable èxit arreu d’Euro-
pa gràcies a una combinació rítmica que
no passa inadvertida i també a un dis-
curs anticapitalista i directe, que no
s’està de dir les coses pel seu nom. Les
polítiques aplicades per Brussel·les, la

màfia italiana, les nesfastes conse-
qüències de les polítiques de Berlusconi
a Itàlia, l’alliberament de la dona, la
 reivindicació de la classe obrera i la llui-
ta contra el feixisme i el racisme són al-
guns dels principals eixos sobre els
quals giren les lletres de la banda. 

A Salt hi arriben en el marc d’una gira
amb la qual commemoren els seus deu
anys sobre els escenaris. Un aniversari
que també va suposar el llançament del
disc-documental 10 years-Live in Iruña. 

GIRONA | ddg

L’ska-punk revolucionari de Talco arriba a Salt

Talco actuen dijous 2 d’octubre a la sala La Mirona de Salt.
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