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Cinc noves veus 

del flamenc es 

disputen el 27è 

premi El Candil 

Manlleu

J.V.

Cinc noves veus del flamenc, 
procedents de Catalunya 
i Andalusia, es disputaran 
aquest dissabte la 27a edició 
del Concurso de Cante El 
Candil de Manlleu, conside-
rat ja actualment el principal 
referent d’aquests certàmens 
a Catalunya. 

Abans d’arribar a la final, 
que tindrà lloc a l’escola 
Puig-Agut a partir de les 9 
del vespre, els cantaores han 
superat les fases preliminars 
que van tenir lloc a Ronda 
(Cadis) i Alcaudete (Jaén) 
els dies 14 i 15 de novembre, 
i a Cornellà de Llobregat, el 
dia 22. Els finalistes seran 
Felipe Fernández (Lucena, 
Córdoba), Vanesa González 
(El Viso del Alcor, Sevilla), 
Ana Mochón (Granada), 
Manuel Gavilán (Adamúz, 
Córdoba) i Marco Martínez 
(Barcelona). Tots ells actua-
ran acompanyats per la gui-
tarra de Juan Ramón Caro. El 
concurs està organitzat per la 
Peña Flamenca de Manlleu.

Sanjosex serà      

a Manlleu amb     

les cançons del 

disc ‘Festival’

Manlleu

J.V.

Les cançons del nou disc 
de Sanjosex, Festival (Ban-
krobber, 2014), sonaran per 
primera vegada a Osona en el 
concert que el cantautor de 
la Bisbal farà aquest diven-
dres a les 10 del vespre a l’Es-
pai Rusiñol de Manlleu.

Després de quatre anys del 
seu últim disc, l’aclamat Al 
marge d’un camí, Sanjosex 
va presentar la primavera 
passada aquest treball, amb 
producció de Quimi Portet, 
que recull 14 cançons d’una 
diversitat que s’insinua en el 
mateix títol. Miquel Sospe-
dra (baix), Pep Mula (bate-
ria) i Xarim Aresté (gui-
tarra) continuen a la seva 
banda, afegint-hi un nou 
fitxatge, el teclista Eduard 
Font. El concert de Manlleu 
està organitzat per l’Asso-
ciació Cultural Pro Ateneu. 
Festival es va poder escoltar 
també el passat mes d’agost 
a Molló, en un dels concerts 
del Festival de la Vall de 
Camprodon. 

La Confiança i la Sala Diagonal acolliran 14 actuacions

El Festival Quimera porta tres 
dies de música a Campdevànol 
Campdevànol

Ruth Espuny

Paul Fuster i Roger Mas 
seran els caps de cartell del 
Festival Quimera, que es farà 
aquest cap setmana durant 
tres dies a Campdevànol. 
Aquesta és la segona edició 
del festival. Com a novetat, 
els concerts també es faran 
a la Sala Diagonal, a part del 
Centre Cívic La Confiança. 
N’hi haurà 14.

Així doncs, el tret de sorti-
da es donarà divendres a les 
10 del vespre a La Confiança 
amb les actuacions de Ches-
long (Jaume Guàrdia) i Paul 
Fuster. Dissabte agafarà el 
relleu la Sala Diagonal, on 
a partir de les 6 de la tarda 
actuaran Ramon Mitjaneta, 
SalvaGil i Elias Marzal. Tot 
seguit hi haurà un sopar al 
mateix Diagonal, i a la nit 
hi actuarà una representa-
ció dels artistes que aquest 
any han editat amb segell 
ripollès. També ho faran La 
Carta Esfèrica i NouDits, 
liderat per l’exmembre de 
Sopa de Cabra Cuco Licisic. 

Roger Mas

El cantautor de Solsona 
està a punt de tancar els 
concerts que ha fet amb 
la Cobla Sant Jordi (el 
darrer, el 8 de desembre 
a Vic). En petit format, 
com en aquest cas, la seva 
veu pren protagonisme, i 
repassa els temes de tota 
la seva discografia. 

Diumenge el festival tornarà 
a La Confiança, on a partir 
de les 7 de la tarda actuaran 
Mike Travé i, el més esperat, 
Roger Mas. Segons la direc-
ció artística del festival, “fa 
temps que teníem ganes de 

fer un festival, sabem que 
pot ser arriscat, però pot 
ser una bona manera de fer 
arribar a més gent els nostres 
projectes si comptem amb 
noms com Roger Mas o Paul 
Fuster”.

Paul Fuster

Després de la gira en 
bicicleta que l’any passat 
va fer arreu de Catalunya 
presentant el darrer disc 
Repte (2012), el primer 
totalment en català, s’es-
peren nous temes en la 
seva línia de folk-rock. 
El nord-americà-català és 
sempre una sorpresa. 

Han guanyat el premi La Violeta i un dels Butaca, respectivament

Premis teatrals per a Josep 
Maria Diéguez i Pep Barcons

Vic

J.V.

El món teatral osonenc ha 
recollit els darrers dies dos 
premis a Barcelona. El dra-
maturg Josep M. Diéguez ha 
guanyat el premi literari de 
teatre breu La Violeta, men-
tre que l’il·luminador Pep 
Barcons ha obtingut un dels 
premis Butaca. 

El text de Josep M. Diéguez 
que va guanyar el premi 
La Violeta, concedit per La 
Violeta de Gràcia, és Umbra, 
que recupera dos fets histò-
rics del barri: el personatge 
del boxador Josep Joan i 
Gironès, El noi de Gràcia, 
que va ser guardaespatlles 
del president Companys, i 
la d’una casa del carrer de 
Francisco Giner, on l’any 
1935 es van documentar els 
primers fenòmens polterge-
ist de Catalunya. Diéguez 
situa l’acció en un bar, on 
els fantasmes de les dues 
històries fan acte de presèn-
cia, i barreja dos plànols; el 
de personatges morts que 
dialoguen entre ells i el dels 
actuals, que són un mèdium, 

una periodista i el propietari 
del bar. “Les converses d’uns 
i altres s’entrecreuen de for-
ma una mica caòtica, fins que 
uns i altres troben la manera 
de comunicar-se”, explica. En 
el jurat del premi, hi figura-
ven el dramaturg Carles Bat-
lles i Toni Casares, director 
de la Sala Beckett.

Per la seva part, Pep 
Barcons recollia dilluns el 
premi Butaca a la millor 
il·luminació d’un espectacle, 
per l’obra L’orfe del clan dels 
Zhao, una producció de La 

Perla 29. La companyia que 
dirigeix Oriol Broggi ha con-
fiat en Pep Barcons, tècnic 
d’il·luminació de L’Atlàntida 
de Vic, per a la major part de 
les seves produccions, entre 
elles aquesta que va ser la 
gran triomfadora de la vetlla-
da amb sis guardons. També 
estaven nominats a premis 
Butaca dos altres osonencs: 
l’actor vigatà Ivan Benet per 
Informe per a una Acadèmia 
i el dramaturg pradenc Josep 
Maria Miró per El principi 
d’Arquímedes. 

Josep M. Diéguez Pep Barcons


