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El grup ix! completa amb èxit 
el ‘Verkami’ pel seu quart disc
Tenen previst llançar-lo a principis d’abril amb edició limitada

CARLES GASCÓN

Vessants, el quart àlbum del 
grup sabadellenc de pop-rock 
ix!, serà una rea lita t la primera 
setmana d ’abril.

La banda ha culm inat amb 
èxit, i abans de la data. el pro
cés de micromecenatge amb la 
plataforma Verkami, que pujava 
a 3 .000  euros. A més, ha afe
git mil euros més per finançar 
la producció d 'un vídeoclip.

Canvis
El grup form at actualment 
pels músics Eduard González, 
Albert Freixas, Eduard Farrés, 
Altor Chartos i David Mullor ha 
anunciat que a la seva nova 
gravació proposa «un canvi 
de sonoritat i de maneres de

fer de la banda», creada l’any 
2007  i que va debutar amb 
una maqueta de cinc temes 
que després s ’inclourien al 
seu primer disc, Autòmat Infinit

-----------m ----------

«Vessants»* 
representa un 

canvi de sonoritat i 
maneres de fer

(Hexatylic Records 2008). Un 
d 'aquells tem es, Ràdio, va ser 
sintonia del m atí de Catalunya 
Ràdio.

El 2 00 9  van composar la 
banda sonora de la pel·lícula 
Estació de l'Oblit (Canónigo

Films). Posteriorment van edi
ta r un segon àlbum d'estudi 
amb el títo l L’ingenu és lliure 
(Gat Records, 2010), que els 
va reportar el Premi Disc Català 
de l'Any 2 01 0  de RNE-Ràdio 4  i 
el Premi Altaveu Frontera.

Després d’Immersió (Gat 
Records 2012), microfïnançat 
també amb Verkami, i la gira 
posterior, van decidir agafar- 
se «un 2014  sabàtic, sense 
actuacions ni cap mena d 'ac
tivitat», degut a circumstàncies 
personals.

Només 300  exemplars
El nou treball, Vessants, suposa 
alguns canvis, segons ha expli
cat David Mullor, el cantant. 
De moment, només hi ha pre
vista una edició lim itada a 300

exemplars físics que aniran 
en bona part als 'm ecenes' 
que l'han fe t possible i «no es 
vendrà ni als concerts ni a les 
botigues». Tot s 'ha fe t amb un 
procés bastant «artesanal», 
afegeix Mullor.

A partir del mes d ’abril està 
previst iniciar els concerts de 
presentació del nou material.

Com és habitual en els pro

jectes de micro-finançament, 
cada mecenes rebrà algun 
tipus de compensació espe
cial en funció de les seves 
aportacions.

Per cert, el periodista Jordi 
Bianciotto ha inclòs a la seva 
llista de «501 cançons que 
has d 'escoltar abans de morir» 
dues dels sabadellencs ix!, 
Ràdio i Avui sí m

U  FRANCO

□  muntatge està dirigit enguany per Albert González

La Faràndula acomiada els Pastorets 
amb visita d’entitats de Catalunya
Aquest diumenge és l’última funció al teatre municipal

REDACCIÓ

L'última de les vuit funcions 
d'Els Pastorets a càrrec de 
la Joventut de La Faràndula 
arriba demà diumenge al tea
tre municipal (18h) jun t amb 
la visita  d ’una setantena de 
membres de diverses entita ts 
teatra ls de Catalunya.

Per veure per dins to ts  els 
detalls tècnics del muntatge 
sobre l’obra de Folch i Torres

vindran el Grup Proscenium de 
Girona, l'Associació Teatral Els 
Pastorets de Sitges, la Sala 
Cabanyes de Mataró, el Grup 
de Teatre Esbart Igualadí, el 
Grup de Teatre de Navarcles, 
el Centre Parroquial de Sant 
Pere de Ribes, el Col·lectiu 
Teatral Tripijoc de Sant Boi de 
Llobregat i el Foment Cultural 
de la Parròquia de Súria.

Aquesta últim a entita t ja  
suma una quarantena de per

sones a la delegació. La visita, 
de la mà del president de la 
Joventut de la Faràndula, Salva 
Peig, es realitzarà a tres quarts 
de 5. Després assistiran a la 
funció.

El muntatge es va estrenar el 
21  de desembre sota la direc
ció d ’Albert González amb una 
renovació dels papers princi
pals, canvis en l'escenografia i 
el vestuari i nova orquestració 
de la música ■

FLAIXOS

►  Dreamweaver 
Country Trio al vermut de 
diumenge a EI Teler

El bar del centre cívic de 
Gràcia, El Teler, ofereix demà 
diumenge un nou vermut 
musical amb la banda 
Dreamweaver Country Trio 
en directe. Serà a partir de 
les 13h. amb entrada lliure, 
una bona oportunitat pels 
balladors de country.

►  Trío de reggae, blues i 
funk a l’Estruch Bar
L'EstruchBar (Sant Isidre. 
140) acollirà aquest vespre 
(21.30h) el trio  Reggae

Acoustic Groove & Vibration 
per amenitzar en directe 
l ’hora del sopar. Format per 
Deo Boko (guitarra acústica i 
te lcat), Sergi Coch (guitarra) i 
Dinoh Kossi (percussió), farà 
versions de Bob Marley i 
tem es de pop. funk o blues.

^  La tertúlia sobre la 
cobla és el 25 de gener
L’Espai Àgora de Sant 
Oleguer (Sol í Padrís, 93) 
acollirà la tertú lia  «La cobla, 
només sardanes?» amb 
Jaume Nonell, Jordi Saura i 
Josep M. Serracant el proper 
diumenge 25 de gener, a les 
19.30h.


