
EL PUNT AVUI
DISSABTE, 11 DE JUNY DEL 201624 | Comarques Gironines | CULTURA I ESPECTACLES

11
67

01
-1

13
78

66
®

“Si no existís aquest festi-
val, s’hauria d’inventar,
perquè porta una progra-
mació de luxe als pobles i
connecta amb l’esperit del
Consell Comarcal: la cul-
tura ha d’arribar a tot-
hom, perquè tothom té
dret a sentir-se més culte i,
per tant, més lliure.” Ho va
dir ahir la consellera de
Cultura del Consell Co-
marcal del Gironès, Maria
Mercè Roca, per presentar
la 12a edició del festival

Emergent, que aquest any
ha programat una trente-
na d’espectacles de músi-
ca i arts escèniques a sis lo-
calitats del Gironès, orga-
nitzat per l’associació
Fringe i el Consell Comar-
cal, amb Pau Marquès
com a director artístic.

Emergent s’obrirà el 30
de juny a la pista de La Co-
operativa de Sarrià de Ter
amb la música de Joan Mi-
quel Oliver i Xebi SF, el tra-
pezi de La Fem Fatal, l’hu-
mor musical de Mali Vani-
li, el Mag Isaac i la corda lli-
sa de Toni Gutiérrez.

El divendres 1 de juliol
actuaran a la plaça de
l’Ajuntament de Quart
Lluís Gavalda i Trau, Pau-
la Valls i Hora de Joglar, en
l’apartat musical, i Brodas
Bros (dansa), Mr Dyvinetz
(roda Cyr) i l’il·lusionista
Pere Rafart.

El primer cap de setma-
na es tancarà el 2 de juliol
davant l’ajuntament de
Cervià de Ter, amb la mú-
sica de Cris Juanico, Gos-
sos i Sr. Mit, l’humor de
Peyu, Carlo Mo & Mr Di
(clown) i Cia La Corcoles
(funambulisme).

El 7 de juliol aterraran a
la plaça del Perelló de Vila-
blareix The Sey Sisters,
Halldor Mar i Maria Arnal i
Marcel Bagés, més l’hu-
mor de Sr. Bohigues, la
dansa de Barbara Govan i
els malabars d’Endika Sa-
lazar. I el programa del dia
8 a la plaça de Catalunya
de Fornells de la Selva in-
clourà Mazoni, The Risas,
la dansa aèria d’Estampa-
des, el circ de Los Galin-
dos, el teatre de carrer de
Campi qui Pugui i el circ
espectacular dels belgues
15feet6, que actuen a

l’Emergent com a festival
vinculat a la Plataforma
d’Arts de Carrer. El festi-
val es tancarà el 9 de juliol
a Madremanya amb Xa-
rim Aresté, Pau Alabajos,
Guillem Roma, Cia. La Ma-
no Jueves (clown), Cosi-
nes de Tarzan (rapsoda) i
Los Galindos, els únics

que actuaran en més
d’una localitat.

Tots els espectacles co-
mençaran a les 21 h i les
entrades costen 10 euros
per dia –anticipades, 7 eu-
ros, als ajuntaments res-
pectius–, amb abona-
ments per a 6 dies (30 eu-
ros) i 3 dies (22 euros). ■

a Es farà a Sarrià de Ter, Quart, Cervià, Vilablareix, Fornells i Madremanya
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El 12è Emergent tindrà lloc
a sis localitats del Gironès

La companyia belga 15feet6 actuarà a Fornells ■ ARXIU

Anna Roig i L’Ombre de
ton Chien oferirà demà a
l’Auditori de Girona (20 h,
14 euros) el penúltim con-
cert de la llarga gira del seu
tercer disc, Un pas i neu i
un pas (2014), que el grup
penedesenc tancarà el dia
17 a Vilanova i la Geltrú.
En aquest espectacle, amb
direcció escènica de Pako
Merino i Diego Lorca (Tit-
zina Teatro), el grup ha
utilitzat recursos inèdits:
“Jo no parlo en tot el con-
cert i deixo que les can-
çons parlin per si soles,
amb alguns elements vi-
suals molt senzills”, expli-
ca Anna Roig, que estava

acostumada a parlar força
en directe, des dels temps
en què s’esforçava a fer
més entenedors els clàs-
sics francesos amb què va
començar. El grup va cele-
brar l’any passat el desè
aniversari amb un espec-
tacle especial i un EP amb
quatre versions com ara
Johnny, tu n’es pas un an-
ge, d’Édith Piaf.

El quintet ha perdut el
seu guitarrista i productor
Magí Batalla –substituït a
la guitarra per Guillem Ca-
llejón–, que ara viu al Bra-
sil, i això obre noves pers-
pectives: “No sé cap a on
anem, però sí que sé que la
idea de senzillesa d’Un
pas i neu i un pas ens ha
marcat força. Això no vol
dir que no tornaré a parlar
mai més en escena, però
he descobert que la proxi-
mitat per compartir músi-
ca i emocions es pot assolir
de moltes maneres.” ■

Anna Roig i
L’Ombre de ton
Chien, a Girona
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a El grup farà demà a
l’Auditori un dels
últims concerts d’‘Un
pas i neu i un pas’

Anna Roig i L’Ombre de ton Chien ■ MARC BORDONS

L’agrupació cultural i artística
Girona ens Emociona, un grup
obert a Facebook administrat
per Dolors Vilamitjana, cele-
bra aquesta nit el seu primer
aniversari amb un sopar a La
Temporada de Vilablareix al
qual assistiran el pintor Lluís
Roura i l’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, a més d’una
seixantena de membres del
grup. Girona ens Emociona es
va constituir el 23 de maig del
2015 i a través de les xarxes
socials aglutina totes les ma-
nifestacions artístiques vincu-
lades a la ciutat de Girona, es-
pecialment la imatge –des de
fotografies fins a pintures–,
però també poesia i història.
■ REDACCIÓ

La banda banyolina de música
electrònica La Senyoreta Des-
calça presentarà aquesta nit
el seu nou disc, Supersònic, al
Nou Platea de Girona. El con-
cert, que començarà a la mit-
janit, tindrà la col·laboració de
Pau Brugada i Marta Pérez
(Les Anxovetes) a les veus;
Brugada i Pérez són dos dels
artistes que han participat en
la gravació d’aquest nou tre-
ball. Aquest nou disc reflecteix
l’inici d’una nova etapa musi-
cal de La Senyoreta Descalça,
en què, sense deixar les in-
fluències rítmiques del soul i
el funk, destaca el protagonis-
me de la música electrònica.
■ REDACCIÓ

La Senyoreta
Descalça presenta
nou disc a Platea
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Emociona
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