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● La web de l’escriptor
Martí Gironell entrarà en
funcionament dimarts a
l’adreça www.martigiro-
nell.cat. En aquest espai,
de Columna Edicions,
l’escriptor i els visitants
podran interactuar en dife-
rents apartats. Per exem-
ple, hi haurà un concurs
que inclou diferents pro-
ves i qui les passi totes en

el mínim temps podrà gua-
nyar un cap de setmana a
Besalú per a dues persones
als Jardins de la Martana.
També s’hi pot llegir o es-
coltar el primer capítol
d’El pont dels jueus i veu-
re el bloc de Gironell. S’hi
inclou, a més, una agenda
de l’escriptor en què, per
exemple, s’explica on ani-
rà a firmar llibres la diada
de Sant Jordi.

La web de Martí Gironell
amb un joc interactiu entra
en funcionament dimarts

L.P. / Besalú

● El gironí Dosem, una de
les grans revelacions de la
música electrònica inter-
nacional, actuarà aquesta
nit en directe al Blau Club
de Girona, juntament amb
el francès Charles Sie-
gling, fundador del grup
Technasia i del segell dis-
cogràfic Sino, amb el qual
ha fitxat recentment Do-
sem. El techno de Siegling

i Dosem tindrà com a con-
trapès el drum’n’bass de
Gavin King, més conegut
com a Dj Aphrodite, que
avui serà a la Red Room
del Blau. El preu de l’en-
trada (amb consumició) és
de 15 euros, però es poden
reservar entrades, amb 3
euros de descompte, a
www.blauclub.com. Do-
sem actuarà el 18 d’abril al
Rex Club de París.

X.C. / Girona

Dosem actua avui al Blau
amb Charles Siegling, de
Technasia, a la Sino Party

Dosem, la gran esperança de l’electrònica gironina. / SINO

El Principal d’Olot
presenta «Leonor
de Aquitania»
● Olot. El Consell Co-
marcal de la Garrotxa,
dins un programa d’ac-
tivitats pensades per re-
ivindicar el paper de la
dona en la història i la
societat, ha organitzat
per avui (21.00 h) la re-
presentació del muntat-
ge teatral Leonor de
Aquitania, una obra en
castellà dirigida per
Mercedes Lezcano, en
què el repartiment el
formen l’actriu olotina
Marta Puig, juntament
amb Alfredo Cernida,
Daniel Muriel i Mar
Bordallo. / EL PUNT

Pocapuc suspèn
la seva actuació
d’avui a Roses
● Banyoles. La jove com-
panyia banyolina Poca-
puc Teatre ha suspès la
representació que esta-
va programada per avui
(22.00 h) del seu últim
espectacle, Péinate co-
mo es debido, basat en
el film de Luis Buñuel
El àngel exterminador.
Els responsables del
teatre rosinc i els de la
companyia han anun-
ciat que cercaran una
nova data per després
de l’estiu. / EL PUNT

La tragèdia viatja
a Salt amb «Le
mani forti»
● Salt. El Teatre de Salt
presenta avui (21.00 h)
una funció de Le mani
forti, un espectacle col-
pidor dirigit per Marc
Martínez i en què ex-
cel·leixen en la inter-
pretació Mercè Martí-
nez i Oriol Vila. L’obra
explica l’assassinat, per
part d’una adolescent,
de la seva mare i el seu
germà petit. / EL PUNT

Eines de sons inexplica-
bles ha estat produït musi-
calment per Xavi Lloses i
editat en col·laboració
amb l’agència gironina Ri-
gau Editors, amb el suport
de la Diputació de Girona.
Les fotografies dels més
de cent instruments –que
poden ser unes «tapes
d’olla vermelles pengim-
penjam», la «guitarreta
d’en Dome, amb pastilla
d’amplificació i sortida de
línia», un «ànec de fusta
mig desmuntat» o un «so-
nall de garrofes de Mari-
naleda»– han estat realit-
zades per Xevi Triadó i els
textos, sempre submisos a
les imatges, són de l’Or-
chestra Fireluche i el poeta
blanenc Albert Molina,
amb un parell d’aporta-
cions d’Eduardo Galeano i
Màrius Torres. El llibre,
molt ben editat amb tapa
dura i unes mides de vint
per vint centímetres, es
vendrà per 30 euros, so-
bretot en les presentacions
i els concerts de la Firelu-
che i, evidentment, també
en les parades que tindrà
per Sant Jordi a les ram-
bles de Barcelona i de Gi-
rona. El dimarts 22 d’abril
es presentarà a la bibliote-
ca de la Cellera de Ter,
dins dels actes de les festes
del Roser (21.00 h), en un
acte en què també s’inten-
tarà que el públic actuï
molt activament, en una
interacció sonora amb
l’orquestra cellerenca. Al
maig també tindrà lloc una
altra presentació a Girona.

El CD inclou les can-
çons Laos, Prohibit men-
jar pedres, Les ales, L’ele-
fant, La pèrdua de la hu-
manitat i La gràcia seria
dir-ho. També hi ha les re-
mescles electròniques i to-
talment lliures de quatre
dels temes, realitzades per
Xavi Lloses, Heezen (Ra-
ül Fuentes), Jordi Bus-
quets i Monoceros (Joan
Malé). En aquests nou te-
mes, la Fireluche combina
els instruments de joguina
i poc convencionals que
són la marca de la casa,
amb instruments digitals i
electroacústics, amb els
quals van començar a tre-
ballar en el projecte Músi-
ca invisible.

Un element fonamental
d’aquest nou projecte és el
DVD interactiu, amb un
software creat per la giro-
nina Laia Jutglà, que per-
met triar entre dos apar-
tats: Eines i Sons. L’apar-
tat Eines dóna accés a un
índex amb el nom dels ins-
truments, en què hi ha fo-
tografies i informació so-
bre el seu origen, mode
d’interpretació i altres cu-
riositats, i també permet
escoltar-ne el so. En
l’apartat Sons hi ha els sis
temes nous del disc i el
programa presenta els ins-
truments que hi interve-
nen. L’usuari pot triar en
temps real quins vol escol-
tar i quins no, i muntar i
desmuntar cada cançó,
també amb l’ajuda de les
partitures disponibles a la
web www.fireluche.com.

Presentarà aquest ambiciós projecte el 22 d’abril a la Cellera i, per Sant Jordi, a Girona i Barcelona

La Fireluche treu un llibre amb CD i DVD
com a guia dels seus sons inexplicables

XAVIER CASTILLÓN / La Cellera de Ter

● La companyia israeliana Mayuma-
na, que barreja percussió, dansa i teatre
de gest en els seus espectacles, que són
d’un marcat caràcter comercial, han
triat la percussionista Lu Arroyo (Vic,
1980), membre de l’Orchestra Firelu-
che i de La Banda del Surdo, per parti-
cipar en la seva nova creació. Arroyo
va haver de superar unes proves de se-
lecció a Madrid que van durar uns sis
dies, amb jornades de sis i set hores, en
què els aspirants a formar part de la
companyia van haver de demostrar la
seva capacitat com a músics, ballarins i

● Després de dos discos més o menys conven-
cionals, la sempre sorprenent Orchestra Firelu-
che publica ara un llibre de fotografies sobre la
seva impressionant col·lecció d’instruments

La fotografia de la portada del llibre de la Fireluche. / XEVI TRIADÓ

inclassificables, titulat molt apropiadament Ei-
nes de sons inexplicables, que també inclou un
CD amb sis temes nous i quatre remescles elec-
tròniques que, a la cara B, té un DVD interactiu
amb el qual es poden desmuntar les cançons,

intèrprets en un rigorós procés de se-
lecció al qual s’hi van presentar 800
candidats, dels quals només dos s’in-
corporaran a la companyia, Arroyo i un
noi andalús. La percussionista osonen-
ca viatjarà aquest cap de setmana a Tel-
Aviv per començar a treballar en la no-
va producció de Mayumana, que co-
mençarà la seva explotació comercial a
partir de l’octubre.

Mayumana és, juntament amb la bri-
tànica Stomp, una de les companyies
pioneres en aquest tipus d’espectacle,
en què es barreja la percussió, la dansa i
fins i tot el teatre de gest.

instrument per instrument, i entrar en el món
sonor de la Fireluche. Aquestes Eines... es pre-
sentaran el dia 22 d’abril a la Cellera de Ter i
per Sant Jordi la Fireluche tindrà parades a les
rambles de Barcelona i de Girona.

DANI CHICANO

Mayumana tria Lu Arroyo


