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El cantant britànic Zalon
Thompson, que va ser co-
rista líder de la banda
d’Amy Winehouse en el
disc i la gira Back to black,
oferirà un concert de tri-
but a la cantant acompa-
nyat per la formació cata-
lana The Gramophone All-
stars, que tindrà lloc el 19
de març al Centre d’Arts
Escèniques El Canal de
Salt (15 i 18 euros), com
un dels plats forts de la 15a
edició del Black Music Fes-
tival. Zalon (1983) és fill de
l’històric cantant de reg-
gae Dr Alimantado: una al-
tra connexió simbòlica
amb el cor jamaicà de The
Gramophone Allstars, la
banda liderada pel saxofo-
nista bisbalenc Genís Bou,
que l’any passat ja va pre-
sentar Jazzmaica al BMF.

En espera que es faci
publica la programació
completa del Black Music
Festival, la setmana vi-
nent, també s’han avançat
els concerts del grup brità-
nic Mamas Gun, el 5 de
març a La Mirona (22 h,
12 i 15 euros); La Soul Ma-
chine, l’11 de març a Luz
de Gas, de Barcelona
(21.30 h, 12 i 15 euros);
The Sey Sisters, el 12 de
març a La Sitja de Fornells
(21 h, 12 i 15 euros), i el
cantant Ramon Mirabet,
el 18 de març a l’Auditori
de Girona (21 h, 12 euros).

Entrades a 10 euros
Aquest cap de setmana,
coincidint amb Girona
10, es posaran a venda en-
trades de diversos con-
certs del Black Music Fes-
tival al preu especial de 10
euros. Més informació, al
web del festival. ■

El Black Music
homenatjarà
Amy Winehouse

X.C.
SALT

a Zalon, el seu corista líder, actuarà
amb The Gramophone Allstars

Zalon, en una imatge promocional ■ ARXIU

Ho va dir Bolaño: “Hi ha
moments per recitar poe-
sies i moments per boxe-
jar.” I ahir, durant les tres
hores d’espectacle que va
durar la gala central del
Festival Pepe Sales de La
Penyora, va haver-hi lite-
ralment moments per a la
poesia, la boxa, la música,
el teatre, la performance,
la dansa i moltes altres co-
ses, totes girant al voltant
de l’univers literari de Ro-
berto Bolaño, ahir recon-
ciliat finalment amb Giro-
na: aquella ciutat grisa de
principis dels vuitanta on
ell va malviure i que ara és
“ciutat de festivals”, com li
va explicar amb ironia
subtil la poeta cubana Am-
paro Parra, al xilè absent,
davant del públic que va
omplir un any més l’audi-
tori de La Mercè.

El festival va començar
amb un quartet de corda i
una pianista interpretant
música de Vivaldi, i va con-
tinuar amb una combina-
ció de dansa i boxa. Entre
els moments més intensos
de la primera part va des-
tacar el recitat arrauxat
de Jordi Corominas, amb
una sofisticada i electrit-
zant guitarrista, i la impo-
nent invocació a Los per-
ros románticos, del can-
tant i rapsoda Pedro Ma-
rín. En la part musical, va

haver-hi pop d’alta densi-
tat (Rooms), rock dramà-
tic (Izzy’s Band), flamenc
(Javi Coll, Jordi Fornells) i
l’harmònica blues de Ma-
nel Rost combinada amb

les convulsions animals
d’Isidre Rebenaque, com-
petint amb Las Perras Er-
ráticas en instints prima-
ris. Per a la mitja part va
quedar l’anunciada de-

mostració de boxa, amb
tres assalts, que va animar
Fèlix Brunet com a spea-
ker, en una nit memorable
presentada per Ester Ber-
tran i Ovidi Llorente. ■

El Festival Pepe Sales
dedica a Bolaño una nit de
reconciliació amb Girona

Xavier Castillón
GIRONA

a L’espectacle central del festival va incloure una vintena d’actuacions durant
tres hores, amb boxa a la mitja part a Ple total a l’auditori de La Mercè

Boxa, dansa i poesia, a dalt, amb Mariona Ginès, Neus Canalias i un dels púgils de la nit; a
baix a l’esquerra, Las Perras Erráticas i, a la dreta, Pedro Marín ■ QUIM PUIG


