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El cantautor valencià Raimon es
retirarà definitivament dels esce-
naris després d'oferir dotze recitals
de comiat al Palau de la Música Ca-
talana de Barcelona, segons va
informar ahir la institució musical.
El Palau de la Música va asseverar,
en un comunicat, que Raimon
donarà demà divendres tots els de-
talls sobre aquests concerts, que
«significaran el comiat definitiu del
cantant de Xàtiva dels escenaris».
Els concerts tindran lloc durant els
quatre caps de setmana del mes de
maig del 2017, els dies 5, 6 i 7; 12,
13 i 14; 19, 20 i 21, i 26, 27 i 28.

Fonts pròximes al cantant van
indicar ahir a l’agència Efe que
Raimon explicarà les raons d'a-
questa decisió en la roda de prem-
sa convocada divendres al Pa-
lau, en què compareixerà al cos-
tat de Mariona Carulla, presi-
denta de la Fundació Orfeó Ca-
talà-Palau de la Música, i Joan
Oller, director general del Palau de
la Música Catalana. Raimon Pe-
legero Sanchis, conegut artística-
ment com Raimon, és un dels
màxims exponents de la Nova
Cançó i símbol de la cançó pro-
testa en català durant els anys
de la dictadura franquista, quan va
popularitzar temes com Al vent, Jo
vinc d'un silenci o Diguem no.

Nascut a Xàtiva (València) el
1940, Raimon va fer el seu primer
concert amb 22 anys en el Fòrum
Vergés de Barcelona al costat de
membres dels denominats Els
Setze Jutges. Amb el seu primer
disc Al Vent (1963) va aconse-

 guir el «Premi Revelació» i poc
després va aparèixer el segon EP
de Raimon, amb Se'n va anar i
que incloïa també el tema Cançó
de Capvespre sobre un poema de
Salvador Espriu. 

El 1964 va guanyar el prestigiós
Festival de la Cançó del Mediter-
rani amb Se'n va anar, primera ve-
gada en què al certamen s'inter-
pretava una cançó en català. Des-
prés d'entrar en contacte amb el
moviment de la Nova Cançó, de la
qual també van formar part Llu-
ís Llach, Ovidi Montllor, Pau Riba,
Sisa, Guillermina Motta o Joan
Manuel Serrat, va emprendre el
1965 una gira per Europa i a l'any
següent va fixar la seva residència
a Barcelona.

El 2012, i per commemorar el
50è aniversari del seu primer con-
cert a Barcelona el 15 de desem-
bre de 1962, va emprendre una
gira per cinc universitats euro-
pees. Van completar els actes una
actuació en el Gran Teatre del Li-
ceu i una exposició.

Raimon ha estat guardonat
moltes vegades, i així el 1995 va re-
bre la Medalla d'Or de les Belles
Arts i el 2007 el Premi d'Honor de
la Música. El 1982 va rebutjar la
Creu de Sant Jordi en protesta
per la política cultural de la Ge-
neralitat de Catalunya. A l'octubre
del 2015 la Generalitat Valencia-
na li va concedir l'Alta Distinció i
la Gran Creu de l'Orde de Jaume
I El Conqueridor. 
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Raimon, en el concert que va oferir l’estiu de l’any passat a Calonge. 

Raimon es retirarà l’any
vinent amb 12 recitals
al Palau de la Música
Els concerts tindran lloc durant els quatre caps de setmana de maig�
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Del 24 al 27 de novembre, la
ciutat d’Olot acollirà la segona edi-
ció de El Petit Format, que engua-
ny programa set espectacles tea-
trals de diverses companyies pro-
fessionals i un d’una companyia
amateur. El festival es manté no-
vament fidel a la idea de programar
propostes on els actors i els es-
pectadors estan molt a prop, amb
aforaments que van de les 15 a les
90 persones de públic. Les entra-
des ja estan a la venda a www.olot-
cultura.cat i a les taquilles del Tea-
tre Principal i de Can Trincheria.

Jordi Bosch i Emma Vilarasau
obriran el festival amb la lectura
dramatitzada de Venus i Adonis,
un poema de William Shakes-
peare. Serà el dijous 24 de no-
vembre a les 21 h al Teatre Prin-
cipal d’Olot. Divendres, també a
les 21 h a l’Orfeó Popular Olotí, la
companyia Espai en construcció
representarà Et vindré a tapar.
L’obra se situa a la postguerra es-
panyola i el punt de partida és
quan una dona decideix anar a
buscar el seu marit, desaparegut
durant el conflicte bèl·lic. 

Dissabte 26 de novembre, a les
12 h, Cristina Cervià representa-
rà els Cosins de Tarzán, a Can
Trincheria. A mig camí entre la lec-
tura, el recital i la narració de
contes va desgranant episodis de
la infància, evocant els anys 50 i 60
del segle XX. També dissabte, a les
18 h, la Companyia de Parranda
representarà En Contesd’Un Cove,
a l’Orfeó Popular Olotí. Es tracta

d’un espectacle familiar, pensat es-
pecialment pel públic infantil.

Toni Albà actuarà al Petit For-
mat el dissabte 26 de novembre, a
les 19 h, al Casal Marià. Repre-
sentarà Bufonant, un espectacle
participatiu on els espectadors
decidiran què i com passa, com-
binant la comèdia amb la reflexió.
El dissabte, a les 22.30 h, Pere
Hosta representa Tal Com Sóc al
Centre Cultural Els Catòlics. Un es-
pectacle humorístic que narra les
peripècies d’un home solter per
trobar la parella de la seva vida.

El Petit Format acabarà amb
Fuita, una comèdia representada
per la companyia local Una Càp-
sula de Teatre que parla de cor-
rupció política. Serà el diumenge
27 de novembre a les 19 h al Cen-
tre Cultural els Catòlics. El festival
també portarà l’obra En Patufet als
alumnes de P-3 de les diferents es-
coles d’Olot. Un espectacle fet
amb ombres xineses.

El Més Petit de Tots
Olot també ha presentat els dos es-
pectacles que enguany confor-
men el programa del cicle El Més
Petit de Tots, pensat expressa-
ment per a infants menors de
cinc anys. Es podran veure dues
propostes creades especialment
per a ells, amb un aforament més
reduït on tot es veu de més a prop
i es viu intensament. La durada
també és més reduïda i barregen
tots els llenguatges com la músi-
ca, el teatre, la dansa, l’audiovisu-
al i el joc. Dissabte, 5 de novembre,
a les 10.30 h i a les 12 h, la com-
panyia Dansmakers representarà
Ondersteboren. El diumenge, Ima-
ginart presentarà Little Night, una
experiència interactiva on els nens
són els protagonistes d’una his-
tòria d’humor i fantasia. 
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La segona edició, que se
celebrarà entre el 24 i el 27
de novembre, programa fins
a set espectacles teatrals
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Emma Vilarasau i Jordi
Bosch obriran el festival
El Petit Format d’Olot

El grup figuerenc Lakaste, junta-
ment amb els barcelonins Chet i Pa-
per de Plàstic, són els tres  classifi-
cats per a la final de la XVI edició del
concurs de maquetes Sona9, que se
celebrarà el dimarts 15 de novem-
bre a la sala Apolo de Barcelona. El
guanyador es farà públic en direc-
te al final de la mateixa gala, després
de les actuacions dels tres grups i de

la deliberació del jurat. Un total de
102 propostes s’han presentat al
concurs d’enguany i han hagut de
superar diverses proves elimina-
tòries fins arribar a la darrera fase.
El guanyador del Sona 9 obté entre
altres premis la gravació i edició

d’un disc, una campanya de pro-
moció i publicitat i una gira de
cinc concerts promocionals.

El segon classificat rebrà el Pre-
mi Joventut, consistent en la gra-
vació i edició digital d’un EP de
quatre cançons, una petita gira
de tres concerts, una campanya de
difusió als mitjans del concurs i
una actuació al Centre Cultural
Blanquerna de Madrid. També el
tercer classificat a la final (Premi
Èxit) tindrà accés a 1.200 euros en
material musical, més una actua-
ció amb totes les despeses pagades
al Centre Cultural Blanquerna de
Madrid en el marc del Cicle de
Concerts Sona9.
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El grup empordanès Lakaste
competirà a la final del Sona9
Els de Figueres lluitaran

per guanyar el concurs de
maquetes amb les bandes
Chet i Paper de Plàstic
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Lakaste s’ha classificat per a la final. 

LAKASTE

La convenció de ciència-ficció eu-
ropea Eurocon, que per primera ve-
gada se celebrarà al sud d'Europa, do-
narà a conèixer a Barcelona, entre el
4 i el 6 de novembre, «el bon moment
del gènere a Espanya». La trobada ha
estat impulsada pels responsables de
la llibreria i editorial Gigamesh, del
festival Celsius 232 d'Avilès, de la
Societat Catalana de Ciència-Ficció
i Fantasia i de la Societat Espanyola
de Fantasia, Ciència-Ficció i Terror.
L'Eurocon convertirà Barcelona en
l'epicentre mundial de la ciència-fic-
ció, amb més de 125 conferències
d'invitats destacats com Richard

Morgan, Aliette de Bodard, A. Sap-
kowski, Johanna Sinisalo, Rosa Mon-
tero, Brandon Sanderson, Rhianna
Pratchett, Enrique Corominas, Albert
Sánchez Piñol i P. Michaleczky. El pro-
grama, que reuneix participants i
escriptors de 33 països diferents, es
completa amb l'exposició sobre El
Mecanoscrit del Segon Origen i un
fragment del Hubble, cedit per l'ESA.
La convenció inclourà també dins la
programació contínua de Kosmó-
polis tres conferències obertes al pú-
blic: A la pell d'Albert Sánchez Piñol;
Brandon Sanderson, el mestre del
Cosmere i La narrativa del píxel: tro-
bada amb Rhianna Pratchett.
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La Convenció de la ciència-
ficció europea reivindicarà
el gènere espanyol al CCCB


