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Promotors i col-laboradors del Sun Ranxx aquest dijous fent els preparatius a l esplanada de Cal Gitanet de Gurí), on tindrá lloc el festival

G u rb

J . V .

El festival Lost Ranxx, que 
els dos últims anys s’havia 
celebrat a Sant Martí de 
Centelles i Taradell, tenia 
pensat canviar de lloc cap 
a Gurb i passar a dir-se Sun 
Ranxx. El que no s’imagina- 
ven els organitzadors és que 
aquesta trobada al voltant 
de la música electrónica, les 
arts visuals i altres propos
tes escéniques s’acabaria 
gaudint des del cotxe. Tres

mesos llargs d’incertesa, 
entre replante] aments i 
negociacions acaben aquest 
divendres i dissabte. I acaben 
bé: el Sun Ranxx incorpora 
un sotstítol, Car Edition, i 
tindrá lloc al mateix espai 
previst, el de Cal Gitanet, 
on s’han marcat a térra 120 
parcelTes per aparcar el cot
xe i poder gaudir de tot el 
festival amb plena seguretat. 
Aquest divendres a 2/4 de 7 
de la tarda, s’obren les portes 
del primer car festival de la 
historia a Osona.

Didier Boguñá, promotor 
del Sun Ranxx, está satisfet 
de la resposta del públic a un 
plantejament que era tota 
una incógnita per la novetat 
que suposava. Aquest diven
dres, están venudes les 120 
parcelTes i per a dissabte 
encara en queden algunes 
pero també esperen fer sold 
out. “Estem molt contents 
de la resposta, perqué no 
sabíem com s’ho agafaria el 
públic”, explica. Ara s’estan 
fent algunes propostes sem- 
blants, com l’autocine que es

va organitzar a Golmés des 
de final de maig, o el que hi 
haurá aquest cap de setmana 
a Ripoll, “pero quan nosaltres 
vam decidir fer-ho, encara no 
existia”, diu Boguñá. I és que 
el Sun Ranxx no és només un 
autocine. De fet, només es 
projectará una pelTícula, que 
será el musical La La Latid 
aquest divendres. La progra
mado inclou una gran oferta 
d’espectacles de les arts 
del circ i el moviment, amb 
trapezi (Irene Sadurní, Viu 
i Riu), teles i cordes acrobá-

tiques (Elisabet Molet, Neus 
i Pere, Miquel Carbonell, 
Silvia Escarrá), pole dance 
(Nadia Farré, VerticalFit 
Vic), malabars (Josué) i dan- 
sa (Touché Company, Escola 
de Dansa TLS). La música 
és l’altra pota principal de 
la programado, comengant 
divendres amb Lo Pau de 
Ponts, que exercirá també 
les funcions de presentador; 
el cantautor Jordi Comerma, 
la rumba d’El Kiwi, o el rock 
de Luand Band, i dissabte 
amb un predomini més ciar 
de l’electrónica (Cowboy’s 
Project, Biig Charlie o Mute 
Showcase), tot i que un deis 
caps de cartell d’aquest dia 
és la proposta teatral d’lm- 
pro Show, de la Cia. Planeta 
Impro. De fet, l’electrónica 
era la base de les dues edi- 
cions anteriors del festival: 
“La d’aquest any no pretén 
substituir-ho, hem deixat 
toes d’aquella essénda pero 
és una altra cosa”, explica 
Boguñá, que defineix el car
tell d’enguany com el d’un 
show room en qué es dona 
un lloc destacat ais artistes 
osonenes “per mostrar el 
talent local”. Cada assistent 
disposará d’una parcelTa de 
20 metres quadrats on podrá 
instal-lar el vehicle i teñir al 
voltant un espai suficient per 
a cadires o una taula.

AUTOCINE A RIPOLL

Des del vehicle també es 
podrá gaudir aquest diven
dres a Ripoll de la projecció 
de la pelTícula Bohemian 
Rapsody, sobre la trajectória 
del grup Queen. Será a la 
Devesa del Pía, a partir de les 
10 del vespre, en una activi- 
tat que forma part del cicle 
(Re)Tocs d’Estiu.

R o d a fo lk  d ’un d ia
El concert de Germá Negre i Sons Essencials, 
diumenge, plat fort d’una edició de dues cites

Vic

M .E.
Malgrat tots els malgrats, 
hi haurá Rodafolk a Roda 
de Ter. De les tres jornades 
habituáis es reduirá a una, 
aquest diumenge, pero amb 
dos concerts molt atractius, 
que faran les delicies ais 
amants de la música d’arrel 
folk, que, aixó sí, enguany 
no podran sortir a bailar. El 
festival també canvia d’es- 
cenari: de la plaga de Sant 
Sebastiá ais jardins de La Bla- 
va, per acotar els aforaments.

“Durant els dies de con- 
finament estava convengut 
que no hi hauria Rodafolk...”, 
explica Joan Parera, que 
porta la direcció artística del 
festival des de fa un quart de 
segle. Finalment, amb l’Ajun-

tament van consensuar una 
opció “prudent”, una edició 
més reduida. “Un format 
petit, pero musicalment molt 
potent”, remarca Parera. El 
plat fort es viurá diumenge 
a partir de les 7 de la tarda 
amb l’espectacle La More- 
neta, que protagonizaran 
Germá Negre i la Cobla Cata
lana deis Sons Essencials, 
que lidera l’históric contra- 
baixista Marcel Casellas. El 
muntatge es va estrenar peí 
febrer al Tradicionarius, pero 
l’aturada peí coronavirus l’ha 
mantingut congelat fins ara. 
Una quinzena de músics ofe- 
reixen una singular fusió de 
rumba i rock’n’roll, amb una 
tímbrica de cobla i un reper- 
tori que beu de la música tra
dicional catalana i la cangó 
popular. “Será espectacular.”

Germá Negre i Sons Essencials van estrenar l espectacle el passat mes de febrer passat al Tradicionarius

El festival haurá comengat 
al matí amb el concert de la 
violinista Coloma Bertrán, 
que presentará temes del 
seu primer disc personal, 
Nocturns i diamants (Segell 
Microscopi). L’acompanyará 
dalt l’escenari la també oso-

nenca Ju, una de les artistes 
que han colTaborat amb 
l’álbum, que es va escoltar 
per primera vegada al Casi
no de Vic el passat mes de 
febrer. Tots dos concerts es 
faran ais jardins de La Blava, 
amb accés únic peí passeig

del Ter. L’aforament estará 
limitat a poc més de 200 per
sones i es recomana al públic 
assistir-hi amb temps per 
poder complimentar tots els 
protocols de seguretat. Com 
ja és habitual, tots dos con
certs són gratuits.
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