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Els 2manyDJs tornen a La Mirona de Salt divendres 14 de novembre
(23.30 h), després de la seva exitosa actuació del 2011 dins el festival Tem-
porada Alta. Els germans belgues David i Stephen Dewaele es van do-
nar a conèixer com a membres del grup de rock Soulwax, però han aca-
bat triomfant a escala global com a DJs, formant un dels duets més im-
pactants i divertits de l'escena electrònica, els 2manydjs. Precursors del
mash-up i autèntics especialistes en l'art de la remescla i del collage so-
nor, els germans Dewaele proposen combinacions impossibles de mú-
sica disco, rockabilly, hip-hop, pop, new wave o qualsevol altra.
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Els 2manyDJs tornen a La Mirona amb 
el seu art de remescla i collage sonor

MÚSICA

L’enginyer industrial Joan Gaya presentarà avui el seu llibre Barcelo-
na i l’aigua, on aborda l’eternament mal resolt transvasament del Ter
a la capital, en un acte avui (19 h) a la seu de Girona del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya. L’autor fa una revisió històrica de les
circumstàncies en que s’ha desenvolupat l’abastament d’aigua a Bar-
celona i la relació entre l’administració local i la Societat General d’Ai-
gües de Barcelona. Aquestes circumstàncies han condicionat la portada
del Ter que encara avui «no ha trobat un encaix adient».
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Joan Gaya aborda Barcelona i l’aigua del
Ter en un llibre que es presenta avui

LLETRES

El Festival de Jazz Costa Brava oferirà en la seva 20a edició a Palafrugell
l’actuació del cantant britànic Anthony Strong. Entre el 9 i el 12 d’octubre
tindran lloc un total de 8 actuacions, entre elles l’espectacle La màgia
de la veu, tribut a quatre grans, amb Joan Chamorro Quartet & Maga-
lí Datzira, Eva Fernández, Rita Payés i Andrea Motis. La producció prò-
pia del festival porta per títol Jazz & Rouge, un maridatge gastronòmic,
musical i visual amb una selecció de tapes creades pel xef Quim Casellas
de l'hotel Casamar, amb música de Jordi Cané, Cyril Torres i Xavier Bové.
També actuarà el cor Barcelona Gospel Messengers.
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El Festival de Jazz Costa Brava oferirà
l’espectacle del cantant Anthony Strong

MÚSICA

El líder del grupo irlandès U2, Bono, ha revelat que la banda ha gra-
vat «diversos» àlbums els darers cinc anys, però no s’han publicat per-
què no han estat considerats suficientment bons, va revelar ahir la re-
vista Q. El veterà cantant de la premiada formació de rock va indicar que
la banda havia invertit dos anys de treball en el seu darrer álbum, Songs
Of Innocence, que van cedir als seus aficionats a través de descàrregu-
es gratuïtes del portal iTunes. «Esperem fer alguna cosa tan bona com
el millor que hem fet mai», va comentar el líder d’U2.
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Bono revela que U2 ha gravat diversos
àlbums en els darrers cinc anys

MÚSICA

El festival Temporada Alta de Gi-
rona s'inaugurarà demà a la Sala La
Planeta amb l'espectacle de Dan-
sa One-hit Wonders, un recorregut
pels 20 anys de companyia de la
ballarina Sol Picó. 

Sota la direcció d'Ernesto Co-
llado, Picó introdueix per prime-
ra vegada la paraula en la seva
obra, en un «exercici de rebel·lia i
ironia contra tot el que ens fa
por», va dir ahir als periodistes.

Amb un format petit com el de
la seva obra Bésame el cactus, Picó
fa un viatge amb fragments de les
seves obres que, segons el director
del Mercat de les Flors, Francesc
Casadesús, «juga amb la memòria
dels que han seguit la seva trajec-
tòria».
One-Hit wondersés un viatge de

Sol Picó amb avió, en un exercici
de sinceritat revelant la seva vul-
nerabilitat a la resta dels viatgers (el
públic). Un espectacle de 60 mi-
nuts acompanyada per Joan Man-
rique, «actor, faquir i maquinista»,
com ella el denomina.

Amb motiu de la celebració del
20è aniversari de la companyia,

Picó vol fer una petita revisió dels
moments àlgids de la seva carre-
ra, presentant un «solo petit, fràgil
i íntim» construït amb peces em-
blemàtiques de les obres més re-
presentatives de la seva trajectòria.

El director del Mercat de les
Flors va declarar  que li agradaria
que a l'obra hi anés la gent jove que
mai ha vist un espectacle així per-

què «es veuen molts moments
que són formes d'afrontar la dan-
sa des d'èpoques diferents».

L'obra conté escenes deBésame
el cactus (2000), un compromès i
arriscat treball ple de dinamisme
i humor; La Dona Manca (2003),
un treball entorn de l'univers de la
Dona, dels seus arquetips i dels
planetes femenins i molt personals
de Picó; Paella Mixta (2004), una
barreja de gèneres i personatges en
un espectacle divertit; Memòries
d'una puça (2012), una celebració
de la pèrdua com una oportunitat;
i D.V.A (2012), un espectacle de car-
rer que aprofundia en l'eròtica de
l'expressió al servei del cos.

L'alcoiana va voler reflexionar
sobre la seva carrera ahir en la pre-
sentació de One-hit wonders, i en
va fer una «valoració molt positi-
va». «El fet de poder-me dedicar i
viure de la meva passió és un gran
èxit. Encara que sempre queda el
pensament de: m'hauria anat mi-
llor en París?». En aquest context
Picóva fer una crítica a la idiosin-
cràsia d'aquest país perquè «no és
fàcil triomfar i dedicar la vida al
que t'agrada».
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Sol Picó obre Temporada
Alta amb un viatge pels
seus 20 anys de carrera

La ballarina introdueix per primera vegada la paraula en la seva obra,
en un exercici de «rebel·lia i ironia contra tot el que ens fa por»


Sol Picó.

ACN


