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MARC MARTÍ

El cantant Tito Dorca (Girona, 1966) homenatja grans del
jazz com Gershwin, Arthur Hamilton o Richard Rodgers al
disc Debut en clau de jazz, ja a la venda i presentat ahir al
Sindicat de Serinyà. «Senzillesa i fidelitat de les versions».
Així defineix Dorca un disc gravat amb els músics Toni Pu-
jol (contrabaix), Ruben Berengena (bateria), Raúl Marc (pia-
no) i Cesc Adroher (guitarra). GIRONA | DdG

Tito Dorca presenta a Serinyà
«Debut en clau de jazz»

ANIOL RESCLOSA

L’historiador Josep M. Figueres va presentar ahir a l’A-
juntament de Girona el llibre Lluís Companys. De la revo-
lució social al nacionalisme, en un acte organitzat per la Lli-
breria Les Voltes que va comptar amb la participació dels
historiadors Joaquim Nadal i Jaume Sobrequès. Figueras re-
corre l’evolució política de qui va ser president de la Ge-
neralitat i va ser executat l’any 1940. GIRONA | DdG

Presentat el llibre de l’evolució
política de Lluís Companys

CONXI MOLONS

La galeria El Claustre de Figueres va inaugurar ahir la pri-
mera exposició a Catalunya del nou prem BMW de pintu-
ra, el madrileny Daniel Merlín. L’artista hi exposa 25 obres
amb els seus singulars i inconfusibles collages de papers pin-
tats que reprodueixen amb fidelitat rostres de famosos de
la cultura com Dalí, Buñuel, Beckett o actors com De Niro
i Al Pacino. GIRONA | DdG

Daniel Merlín, premi BMW
de pintura, exposa a Figueres

L’artista gironina Lu Arroyo s’ha
incorporat aquest mes d’octubre a
la companyia Cirque du Soleil per
treballar en l’espectacle interactiu
Sama Sama, que s’estrenarà el
proper 19 de novembre a Madrid
i que a partir del juny emprendrà
una gira mundial. És l’única cata-
lana que forma part actualment de
l’equip.

Als seus 35 anys, la percussio-
nista i ballarina Lu Arroyo acumula
una llarga trajectòria en diverses
companyies i projectes artístics,
com la companyia internacional
Mayumana, La Banda del Surdo,
l’Orchestra Fireluche, Impàs, Las
Lo Las o Calvari, entre d’altres.

Especialitzada des del 2008 en
el camp de la percussió corporal,
compta amb un màster en Musi-
coteràpia (2002) i un Màster i Trai-
ner coach en P.N.L avalat per NLP
Society Bandler&Grinder. 

Darrerament ha estat treballant
en l’àmbit de la formació en per-
cussió corporal (que considera
com un acoblament perfecte en-
tre la música i la dansa), les crea-
cions a mida i els esdeveniments,
i ara emprèn una nova etapa in-
corporant-se a Sama Sama, una
nova creació del Cirque du Soleil.

L’equip artístic de Sama Sama
està format per 24 persones més
l’equip tècnic, i Lu Arroyo és l’única
catalana que en forma part. L’es-
pectacle, que s’estrenarà el 19 de

novembre al pavelló Madrid Are-
na, està pensat com un espectacle
sensorial i interactiu que combina
el xou en directe amb un parc te-
màtic en el qual cada un dels as-
sistents podrà convertir-se en pro-
tagonista i explorar la seva creati-
vitat mitjançant l’ús de la tecno-
logia. 

A través del ritme, la música i el
moviment, es concep amb la visió
d’unir les persones a través del

plaer de crear. I aquí és on Lu Ar-
royo desenvoluparà una de les
principals tasques: ensenyar rit-
mes, línies melòdiques amb la
veu i coreografies als assistents
per tal que creïn un espectacle únic
a cada sessió, que tindrà una du-
rada de tres hores i es podrà veu-
re de dimarts de diumenge amb
una cabuda per a 3.000 especta-
dors.

La previsió és que, després de

l’estrena a l’Estat espanyol, l’es-
pectacle emprengui una gira a ni-
vell mundial.

Des dels seus inicis l’any 1984,
quan Guy Laliberté la va fundar,
Circ de Soleil ja ha emocionat
més de 160 milions de persones en
més de 400 ciutats en els sis con-
tinents. Si bé en els seus inicis
eren 73 persones treballant, en
l’actualitat compta amb prop de
4.000 treballadors.
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La gironina Lu Arroyo entra al
nou espectacle de Circ de Soleil

L’artista crearà ritmes i línies melòdiques per convertir en única cada sessió de «Sama sama»

Lu Arroyo havia format part de grups com La Banda del Surdo o l’Orchestra Fireluche.
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Vacas Sagradas, la nova banda li-
derada per Juanjo Bosk, actuarà
avui a la nit al nou festival Rockin
Navata, que se celebrarà a la Sala
Sindicat de la població emporda-
nesa, amb patrocini de la Funda-
ció Alchimia Solidària. 

Vacas Sagradas versiona grans
del rock com Barricada, Los Sua-
ves, Rosendo, Extremoduro o Re-
incidentes. La banda retrà tribut a
aquest ampli i divers entramat de
«vaques sagrades» del rock fet a
l’Estat espanyol als anys 80 i 90. 

El cantant Juanjo Bosk s’ha en-
voltat d’exmilitants de bandes com
Zulo, Aspid, Che Sudaka o Costo
Rico per muntar la nova Vacas
Sagradas. 

Aquesta nit també actuaran
Motörhits, una banda barcelonina
de tribut als britànics Motörhead.
Es tracta d’un trio en què el baixista
és també el cantant i ofereix un es-
pectacle fidel al grup de Lemmy
Kilmister, cuidant fins al detall
l’estètica i el so. 
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Vacas Sagradas,
la nova banda
de Juanjo Bosk,
actua al festival
Rockin Navata

Juanjo Bosk i la seva banda. 
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