
Diumenge a la tarda, la taverna
calafina Cal Macarró va acollir la
presentació del primer disc dels
barcelonins Stock de Sons. Pau
Artús (baix i veus), Anna Pujol
(percussió i veus) i Vicenç Ferrer
(música, guitarra acústica i veu)
van oferir al públic un concert de
gairebé dues hores en què van po-
der-se sentir versions dels anys 60
i 70 i les cançons del seu primer
llarga durada, «Pell morena».

Stock de sons va formar-se l’any
2004 amb la intenció de fer actua-
cions acústiques en directe amb
versions de rock dels 60 i 70; tan-
mateix, «a principi del gener ens va
sortir la oportunitat de fer aquest
disc i vam tirar-ho endavant», va
explicar Vicenç Ferrer. 

El concert va dividir-se en dues
parts. A la primera, la banda va
versionar temes clàssics de Cree-
dence, Bruce Springsteen, Paul
Simon, Bob Marley o The Police.
La segona part va centrar-se en

les cançons del nou disc, que pre-
sentaven en exclusiva a Cal Ma-
carró. 

«Pell morena» està format per
tretze temes de pop-rock acústic
amb ritmes melòdics en què el so
de la guitarra pren molta força. 

Les lletres, obra de Manel Pujol,
són petites poesies que tan aviat
ens transporten a móns onírics,
com a la denúncia de l’especula-

ció immobiliària i la transforma-
ció dels pobles en «ciutats barroe-
res», expressió que dóna títol a la
segona cançó del disc. 

Stock de sons van pujar a l’esce-
nari amb les samarretes de Cal
Macarró per donar suport a la ta-
verna, que està vivint un assetja-
ment immobiliari. El nou àlbum
de Stock de sons pot comprar-se a
la web www.stockdesons.cat.

Stock de sons escull Cal Macarró
per descobrir el seu primer disc
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Els barcelonins van presentar el seu primer treball amb creacions pròpies

Dilluns a la tarda, la company-
ia igualadina deParranda va pre-
sentar a l’Aurora el seu nou es-
pectacle, «Revetlla!!!». Unes 50
persones van poder gaudir de
l’obra infantil, que va ser acom-
panyada per les rialles i els
aplaudiments en tot moment.
Aquesta és la sisena coproduc-
ció del Teatre de l’Aurora. 

Una coca que busca el condi-
ment adient per a l’ocasió, uns
avis que col·loquen la cadira a
primera fila per veure el castell
de focs, uns petards que fan cua
per enlairar-se, o el ball de festa
on els amors vénen i van són al-
gunes de les escenes que confor-
men «Revetlla!!!!». L’escenari
va ser presidit per un fanal amb
llums de colors que donaven un
toc festiu. Era com ser a la plaça
del poble la nit de Sant Joan i, de
mica en mica, la tarima es va
anar convertint en diferents es-
pais pels plafons laterals, on hi
havia dibuixats diferents ele-

ments pirotècnics i els forns d’u-
na pastisseria. A l’espectacle
tampoc no hi van faltar un nú-
mero de cabaret, que va servir
com a presentació, i la participa-
ció del públic: els actors de de-
Parranda van demanar un vo-
luntari perquè pugés a l’escena-
ri i fes una foto al cantant de l’or-
questra del ball i les seves dues
fans. Finalment, com si fóssim
en un circ, va aparèixer el doma-
dor de focus. Una escena diver-
tida en què el personatge, com
per art de màgia, anava movent
els llums tot fent filigranes. 

I com a tota revetlla, es va anar
fent de dia. La gent va començar
a marxar cap a casa, els tècnics
van recollir els llums de colors,
es va apagar la música... i la nit
més curta de l’any ja havia pas-
sat, amb amors que s’enfaden i
es reconcilien, amb petards que
tenen por d’enlairar-se, amb co-
ques que troben el vestit adient i
on tothom pot convertir-se en
algú famós. 

DeParranda omple de riures
l’Aurora amb seva particular
«Revetlla!!!!» de Sant Joan

Un número de cabaret va servir com a presentació de la festa teatral
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En record de

Paco Argelich Marlés
Retornà a la casa del Pare ahir, dimarts dia 24, a l’edat de 79 anys.

A. C. S.

La seva esposa, Rosa Algueta; germans, Joan i Maria Carles, Encarnació i Domènech
Segura, i la cuidadora Maria Ayala ho fan saber a llurs amics i coneguts.
L’acte de la cerimònia religiosa tindrà lloc avui, dimecres, a les 10.00 h a

l’oratori del tanatori.
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