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MÚSICA I TEATRE 

Seva és la música de Vale, l'espot
cerveser per una coneguda marca
que ha fet aquest estiu el popular
director de cinema Alejandro
Amenábar, però Maïa Vidal ja va
cridar l'atenció el 2011 amb el seu
primer disc, God is my bike, que
presentava a una cantautora versà-
til i prop del weird folk. Les can-
çons del seu nou treball incorpo-
ren més bases electròniques, que
en qualsevol cas no deshumanitza
una proposta marcada per la seva
particular tessitura vocal. (folk-
PoP) | e.g.



Maïa Vidal
«You’Re the

wAVeS»
CRAMMED

DISCS/RESISTENCIA

??? ??

Si el seu debut amb l’àlbum
Country sleep (2013) va suscitar
comparacions amb Bon Iver o Fle-
et Foxes, aquesta vegada Winston
Yellen, el noi de 23 anys que hi ha
darerra Night Beds, dóna un cop
de timó i es decanta per un doble
LP de malenconiós R & B electrò-
nic, en el qual torna a destacar la
versatilitat de la seva veu (especial-
ment en registres alts). Un disc ple
d'ecos (soul, hip hop, jazz) i de
captivadora personalitat que ja ha
sigut considerat una de les revela-
cions de l’any. (eleCtRo-R&B) | e.g.



Ivywild
«Night BedS»

DEAD OCEANS

??? ??

Veruca Salt
«ghoSt NoteS»

EL CAMINO MEDIA

??? ??

Nostàlgia alternativa

Després de presenciar la reaparició de formacions de rock dels anys noranta com L7,
Mineral, Sunny Day Real Estate i fins i tot Sleater-Kinney, el retorn ara del grup Veruca Salt no
ha estat precisament producte de l'aclamació popular. Aquest grup de Chicago no van ser
més que una altra simpàtica anècdota en l'escena rock dels noranta: van fitxar ràpidament
per Geffen, van editar dos discos estimulants i van acabar imitant AC/DC. Ara, després de
diversos anys erràtics i enregistraments menors, els quatre membres originals (Louise Post,
Nina Gordon, Steve Lack i Jim Shapiro) han tornat a gravar junts. Ghost notes, que inclou 14
temes, entre els quals Love You Less, I'm Telling You Now, Triage o Lost To Me, és un disc
simplement correcte, i li falten hits com Seether o Volcano girls, però pot servir com a
placebo per a tots aquells que continuen trobant a faltar a Breeders (temes com Empty
bottle podrien ser seus) i altres grups de lideratge femení que van amenitzar el panorama
alternatiu fa més dues dècades. (RoCk). | eduARdo guillot.



????? INDISPENSABLE 

???? NOTABLE 

??? RECOMANABLE 

?? INTERESSANT

? FLUIX

DISCOS

EL GRUP DE ROCK VERUCA SALT RETORNA GAIREBÉ 10 ANYS DESPRÉS DE LA SEVA
DISSOLUCIÓ AMB EL NOU ÀLBUM «GHOST NOTES» QUE INCLOU CATORZE TEMES 

Planning
TEATRE
EL CRIC BOVER CELEBRA ELS DEU ANYS DE LA
COMPANYIA AMB «VINCLES», A GIRONA

Plaça dels jurats (girona) � dimarts 21. � 21 h.  
� entrada gratuïta � www.girona.cat

La companyia del Circ Bover celebra la primera dècada de la
companyia amb l’espectacle Vincles, en el qual, a partir de
canyes de bambú, es transmet l'elegància i la tècnica de les arts
circenses, a través d'un muntatge totalment diferent, i sense
precedents. Dirigit per Tià  Jordà,  a través de diferents números
de circ contemporani, es mostra que partint d'allò essencial
s'arriba a la sofisticació i a la qualitat artística i tècnica extrema.
Tot amb la finalitat de crear un espectacle totalment innovador,
però fidel a les característiques essencials de la companyia: la
recerca de nous llenguatges, la qualitat artística i tècnica, la
senzillesa i adaptabilitat, la música en directe, la proximitat amb
el públic i la simpatia. DdG.

MÚSICA
EL CANTANT ROGER MAS INTERPRETARÀ ELS
SEUS TEMES ENTRE VINYES A CANTALLOPS

Celler Vinyes dels Aspres (Cantallops) � dissabte 18.
� 22.30 h. � 5 €  � www.sonsdelmon.cat

En el marc del Festival Sons del Món, el cantautor solsonenc
Roger Mas realitzarà un concert íntim entre vinyes per a poc més
d’un centenar de privilegiats. Aquesta serà una oportunitat
única per conèixer en format acústic les cançons més populars
de l'extensa discografia d'aquest artesà de la melodia i maridar
les seves poètiques creacions musicals amb els vins del celler
Vinyes dels Aspres de Cantallops. Acompanyat només per la
guitarra, Roger Mas protagonitzarà una actuació antològica amb
aquelles composicions més representatives de la seva carrera
musical –El calavera, El dolor de la bellesa, i la pluja es va assecar
o Llums de colors (la flor de la consciència)– just ara que es
compleixen deu anys de la publicació del seu premiat treball
Mística Domèstica. DdG.

MÚSICA
SOPA DE CABRA TORNA ALS ESCENARIS AMB UN
CONCERT AL FESTIVAL PORTA FERRADA

espai guíxols Arena (Z.e. Vilartagues) a Sant feliu de
guíxols. � dissabte 18. � 22 h � 31 i 39€ 
� www.festivalportaferrada.cat

Tot i que ja van oferir un tast del seu anunciat retorn sobre el
teulat de l'Oficina de Turisme de Girona, el passat 28 de març,
Sopa de Cabra comença ara a Sant Feliu de Guíxols, la seva gira
en el Festival estiuenc de la Porta Ferrada. El grup de gironí
torna als escenaris pocs mesos abans de la commemoració del
seu 30 aniversari i ho fa, abans que cap altre lloc, a l'Empordà.
Quatre anys després d'aquelles set nits històriques al Palau Sant
Jordi, Palma, Tarragona i Fontajau, el grup que lideren Gerard
Quintana i Josep Thió es torna a posar en marxa amb la gira 3, 2,
1... en la qual no únicament faran tornar a sonar els seus grans
clàssics de sempre L'Empordà, El boig de la ciutat o Camins sinó
que començaran a desvelar les cançons que, a finals d'any,
formaran part del seu primer disc d'estudi en 15 anys. Seguiran
la gira a Mataró (24 de juliol) i a Cambrils (7 d'agost). DdG.

FAMILIAR
EL CIRQUE HIRSUTE PORTA LES SEVES ACROBÀCIES
AÈRIES A LA PLAÇA DE LES BOTXES DE GIRONA 

Plaça de les botxes (girona) � dilluns 20. � 19 h 
� entrada gratuïta. � www.cirquehirsute.com

La companyia Cirque Hirsute arribarà a Girona per mostrar el
seu espectacle Les Butors basada en l’amor per l’alta acrobàcia
aèria. Destinat a un públic familiar, amb una edat recomanada
de 3 a 10 anys, aquesta formació circense francesa realitzarà el
seu espectacle sobre perxes de 7 metres d’alçada amb una
immensa escala giratòria inspirat en els diabòlics molins de vent
i les rodes de la mort, per crear una estructura en formar d’ocell.
Instal·lats a la Plaça de les botxes de la capital gironina,
l’espectacle de 40 minuts de durada serà tota una mostra de
virtuosisme, acrobàcies i burlesc a la recerca de l'ocell estrany i
del misteri de l'equilibri amorós. DdG.









La banda canadenca Arcade Fire es-
trenarà el pròxim dia 24 de setembre a
nivell mundial el seu primer llargme-
tratge, The Reflektor Tape, encara que
aquesta proposta cinematogràfica «úni-
ca i diferent a qualsevol altra» sobre la
gravació de l’àlbum del mateix títol, es
podrà gaudir només per un temps li-
mitat. Segons va informar Actúa Co-
municación Global en una nota, The Re-
flektor Tapesés una peculiar visió del pro-

cés de realització del seu quart àlbum,
número 1 en vendes i considerat un dels
millors de 2013.

Dirigida pel guanyador del Gran Pre-
mi del Jurat de Sundance de Curtme-
tratges el 2013, Kahlil Joseph, i copro-
duïda pel guardonat estudi Pulse Films
i What Matter Most, la pel·lícula és
«completament diferent a qualsevol al-
tra i una autèntica experiència cine-
matogràfica que barreja documental,
música, art i història personal». L'estre-

na en cinemes anirà a càrrec de Arts
Alliance i estarà en cartellera només du-
rant uns dies, ja que aquest film rebut-
ja la distribució convencional amb la in-
tenció de crear «un esdeveniment ci-
nematogràfic únic que podrà ser com-
partit per audiències de tot el món». A
més de contenir música de l'àlbum, i d'al-
tres àlbums d'Arcade Fire, The Reflektor
Tapesoferirà als espectadors un tema in-
èdit de la banda i 20 minuts en exclusi-
va de material d'arxiu mai abans vist.

MADRID | efe/ddg

Arcade Fire debutarà al cinema a la tardor


