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El grup va actuar al Bac Art de Roda 

Nena Daconte, 
una nit d’èxits
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Mai Meneses, cantant de Nena Daconte, en el concert de dissabte a Roda

Nena Daconte (Mai 
Meneses i Kim Fanlo). 
Sala Bac Art de Roda. 
Dissabte, 21 de març de 
2009.

Roda de Ter

Marc Riera

Amb l’enganxós Tenia tanto 
que darte, Nena Daconte va 
iniciar la seva actuació de 
dissabte a la Sala Bac Art de 
Roda de Ter, on va presentar 
el seu segon disc, Retales de 
Carnaval (Universal Music, 
2008). La sala rodenca va 
presentar una bona entrada 
d’un públic majoritàriament 
femení, predisposat a un 
dels grups que més ha calat 

Va presentar ‘La diferència’ a Calldetenes

Albert Pla no 
deixa indiferent
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Albert Pla, durant l’actuació de dissabte a l’Auditori de Calldetenes

‘La diferència’. Albert 
Pla. Auditori-Teatre de 
Calldetenes. Dissabte, 21 
de març de 2009.

Calldetenes

Pau Cristòful

Unes 400 persones (des de 
joves d’aparença punk fins a 
gent gran) es van concentrar 
dissabte a l’Auditori-Teatre 
de Calldetenes per veure un 
cantant que, tal com anuncia 
el seu últim treball, és dife-
rent i que, per tant, no deixa 
indiferent ningú.

Albert Pla, des dels seus 
inicis, camufla les lletres 
políticament incorrectes i de 
denúncia amb una gran iro-

nia i una veu que el fa sem-
blar innocent. Però tot i la 
seva aparent innocència, és 
clarament un punk. Dissabte 
va incitar a cremar esglésies, 
a encendre els EUA (amb 
ridiculització del govern 
americà inclosa) i va fumar-
se tres porros dalt l’escenari. 
I tot això mentre afirmava 
que ell és un angelet.

L’actual gira –La diferèn-
cia– es caracteritza per un 
Albert Pla multifunció: a 
part de cantant és tècnic 
d’un simple però molt efec-
tiu enllumenat. El públic va 
aplaudir i riure durant tota 
l’actuació, tot i que només 
hi van caure dos dels temes 
reconeguts (Papa jo vull ser 
torero i La sequia). Durant 

la resta, va adaptar sense 
pauses –com qui explica 
una història– gran part dels 
temes del seu darrer disc 
produït pel vigatà Quimi 
Portet (que estava present 

al concert), a qui dedica la 
cançó Bona nit, que explica 
les experiències dels dos 
cantants durant una farra 
descontrolada que els porta 
per tot Catalunya.

en les llistes d’èxit. Cançons 
com Idiota, Marta o En qué 
estrella estará, que va tancar 
la vetllada, van sonar en un 
concert que va anar de més a 
menys, per experimentar un 
nou ascens en la part final. 

El públic taral·lejava enca-
ra la tornada de la primera 
cançó, mentre Mai Meneses 
i Kim Fanlo es retiraven de 
l’escenari, tancant l’espec-
tacle de poc més d’una hora 
de durada. El xou del grup 
barceloní deixa poc per a la 
improvisació, però és efec-
tista. El so va ser correcte, 
tot i que en alguns moments 
costava sentir amb nitidesa 
la veu de Meneses, que és 
un dels trets de personalitat 
del grup. La banda de músics 

que acompanyen el duet és 
experimentada, i hi destaca 
el teclat de Jaime de Burgos.

Aquesta era la segona actu-
ació del grup a Osona des de 
la publicació del seu primer 

disc, He perdido los zapatos. 
El juny del 2007 van actuar 
als jardins de Can Puget pre-
sentant el primer disc, que 
els va donar a conèixer al 
gran públic. 

‘Encaminada’, dansa  
contemporània dijous 
a l’Institut del Teatre

Vic La ballarina Maragda 
Pau –que havia treballat a 
Vic amb la companyia de 
dansa de Bebeto Cidra– pre-
senta aquest dijous a l’Ins-
titut del Teatre de Vic el 
muntatge Encaminada. La 
representació tindrà lloc a 
2/4 de 10 del vespre, i forma 
part del cicle Dijous a l’Ins-
titut. Encaminada fusiona 
el patinatge artístic amb la 
dansa contemporània, en 
una trobada amb altres dis-
ciplines que Maragda Pau ja 
va encetar l’any passat amb 
Soul in mente, espectacle on 
va reunir la ballarina Cris-
tina Piferrer i la cantautora 
Joana Serrat. En aquest cas, 
la interpretació serà a càr-
rec de la mateixa Maragda 
Pau, acompanyada per Sirisi 
Coma. La directora havia 
presentat anteriors treballs a 
Vic amb la companyia de Tu 
a Two.

Marc Tañà guanya  
a Manlleu el concurs 
Manicòmics

Manlleu Marc Tañà, amb 
l’obra Por, ha estat el gua-
nyador de la tercera edició 
del concurs Manicòmics, que 
convoca l’Ajuntament de 
Manlleu. El jurat, format per 
Xevi Domínguez, Pol Robles, 
Toni Donada, Blai Prat-
desaba, Joan Solà i Joaquim 
Benito, va premiar el treball 
de Tañà en la categoria de 
més grans de 16 anys, seguit 
d’Àlex Solà (per Abducció) i 
Ricard Muné (per Creativi-
tat). El primer premi estava 
dotat amb 300 euros, mentre 
que el segon i el tercer rebi-
en 150 euros cada un. En la 
categoria juvenil, la guanya-
dora va ser Marta Vivet, amb 
el treball Que bé que viuen 
alguns, i el premi va consis-
tir en un lot de material de 
dibuix. L’acte de lliurament 
va tenir lloc a la sala d’expo-
sicions de Can Patalarga. 

Josep M. Espinàs i 
Gregorio Luri, a Vic
Vic L’escriptor Josep M. 
Espinàs i el pedagog Grego-
rio Luri presenten aquest 
dilluns a les 8 del vespre, a 
La Tralla, les seves obres, A 
peu per Múrcia i L’escola con-
tra el món (Ed. La Campana).

Najat el Hachmi, 
dimecres a Manlleu
Manlleu Najat el Hachmi, 
premi Ramon Llull de 2008 
per L’últim patriarca, partici-
parà dimecres a 2/4 de 8 del 
vespre en el club de lectura 
sobre aquesta obra a la Bibli-
oteca Municipal de Manlleu.

CRÍTICA D’ART

Albert Coma, cos deturat en l’espai
“Cos habitat”. Fotogra-
fies d’Albert Coma Bau. 
Galeria El Carme de Vic.

Vic

Anna Palomo

Albert Coma Bau és un artis-
ta vigatà, llicenciat en Belles 
Arts, que en la seva trajectò-
ria professional ha utilitzat 
fins ara diverses formes 
d’expressió. Amb la mostra 
“Cos habitat” es presenta a la 

galeria El Carme de Vic. 
En aquesta ocasió aporta 

un treball fotogràfic que 
concreta en la seva persona i 
en tres espais diferents: l’es-
tudi que l’artista abandona 
després de treballar-hi un 
temps; un terrat de Benarés 
(Índia); i, finalment, un 
paisatge escarpat que fa fere-
dat, en el mateix país. Tres 
escenaris als quals l’autor ha 
desproveït del temps, dei-
xant el cos humà deturat a 
l’espai; un espai que convida 

a sentir percepcions extra-
sensorials. La sèrie “Desha-
bitar” és l’oblit, l’abisme, el 
renaixement, el principi, la 
sublimació del cos, l’efecte 
de buidar-se i separar-se amb 
harmonia i equilibri d’un 
espai escrostonat, angulós, 
ple d’arestes i de límits.

“Habita el sense nom” des-
cobreix la subtilesa, la indivi-
dualitat anònima, l’empiris-
me desvestit de conclusions; 
mostra l’aresta finita de 
l’espai il·limitat que convida 

a pensar el cos, a sentir un jo 
latent, a mirar cap a l’exteri-
or des d’una intimitat agra-
dosa, a descobrir el no-ser.
“Cos habitat” és el retorn de 
la massa enmig d’una ingra-
videsa absoluta. Apreciar 
el volum propi mentre se li 
revelen les veritats i es desa-
maguen els dubtes. Aplegar 
percepcions fins omplir un 
buit reclamat. La desmitifi-
cació dels universos anhelats  
i la restitució del valor a la 
carn i a l’esperit.   


