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CULTURA
Diddley bow a ritm e de blues al Centre Cívic Nord
El diddley bow és un instrument d'una corda originari d’África i quan va 
arribar a America va ser incorporat al món del blues. El DiverDivendres al 
Centre Cívic Nord (17.30 h) ofereix l’oportunitat d’aprendre a construir-ne 
un amb objectes reciclats, i també les técniques basiques per tocar-lo. 
L'activitat és gratuita amb inscripció familiar i és a carrec de Sergi Estella.

Pintures de Joan Aiza
El pintor Joan Aiza inaugura divendres 
(19 h) al centre cívic Nord l'exposició 
Música i dansa, amb peces realitzades amb 
aquarel-la, cafe i tinta xinesa. La mostra 
es podra visitar fins al 10 de febrer.

MUSICA EL GRUP TELONER I EL CAP DE CARTELL PRESENTEN ELS SEUS NOUS TREBALLS, DESPRES DE L’ATURADA PANDEMICA XERRADA

Doble nit d'estrena amb el rock 
instrumental de Toundra i Malámmar

Agevo conversa 
amb l'escriptor i 
periodista musical 
Jordi Sierra i Fabra

TOUNDRA Quatre am ics de l’escena p o s t-h a rdco re  van crear el g rup  el 2007

TOUNDRA

El divendres de la setmana pas- 
sada Toundra va publicar el seu 
sise disc, Hex. Després de diversos 
ajornaments a causa del coronavi- 
rus, la casualitat ha volgut que el 
primer concert de la gira de pro- 
moció sigui el que faran dissabte a 
la sala Nau B1 (22 h).

La novetat sera doble, perque 
el grup teloner, el trio barceloní 
d'sludge metal i doom instrumen
tal Malámmar, també estrenara el 
seu nou treball, l'EP Mazza, en el 
que sera el seu retorn als escena- 
ris des de 2019. El seu guitarrista 
és el dissenyador badaloní Xavi 
Forné, fundador del prestigiós es- 
tudi Error! Design, molt orientat a 
l'escena rock.

Apagar el foc amb benzina
Editat en format vinil, Hex ha es- 
tat definit com el treball més in
conformista i enrabiat del quartet 
madrileny. La suma de molts mo- 
ments d'enuig vital, desassossecs 
íntims, indignacions polítiques i

pors pandemiques. Al grup no li 
calen textos per expressar aquest 
descontentament ni per deixar 
constancia del seu posicionament 
davant la vida. És la demostració

que una música completament 
instrumental pot ser compro
mesa, en termes ideologics. Per 
si hi havia algun dubte només cal 
escoltar el disc: tota la cara A esta

ocupada per una composició de 
22 minuts de durada titulada El 
odio (pero dividida en tres parts 
per poder accedir a plataformes 
digitals com Spotify). Esteban 
Girón, guitarrista i cara visible 
del grup afirma que "és una obra 
que pot cremar, pero també 
serveix com a reflex de la reali- 
tat. Una fotografía de tanta gent 
que esta fins als nassos".

Toundra destaca el fet que Hex 
és el fruit d'un període d'aturada 
i de reflexió, fet amb el temps que 
els ha proporcionat el confina- 
ment. Cuinat a casa, amb estudis 
doméstics i enregistrat finalment 
l'estiu passat a Sant Feliu de Guí- 
xols, amb el seu productor de 
confianpa, Santi Garcia. Un treball 
amb influencies tan dispars com 
la pel-lícula muda El gab in et del 
doctor Caligari; la simfonia nú
mero 7 del compositor rus Dmitri 
Shostakovitx; els discos conceptu- 
als de The Who i la música de King 
Crimson o Fugazi. :

Als 12 anys Jordi Sierra i Fabra ja 
havia decidit que la seva vocació era 
la de novel-lista, després de comple
tar un primer manuscrit de 500 pa
gines. La descoberta del rock, pero, 
va capgirar momentaniament els 
seus plans. Durant una colla d'anys 
va ser un dels periodistes musicals 
més influents del país, com a funda
dor del programa de radio El Gran 
Musical, a la Cadena Ser, i com a 
director de les publicacions espe- 
cialitzades Disco Express i Popular 
1. També va llenpar la revista Super 
Pop i com a historiador va signar 
més d'una cinquantena de biogra
fíes d'artistes i grups de pop i rock.

A la década dels 80 va irrompre 
en el món de la narrativa infantil i 
juvenil, tant en catala com en caste- 
lla, fins al punt que és segurament 
l'autor més prolífic -i multipremi- 
at- del país, amb més de 400 títols 
traduits a 25 idiomes.

Dimarts al Museu (18.30 h), 
sera el protagonista d'un col-loqui 
d'Agevo. i

’MOLSA’ CONJUGA BALL, VIDEO I TITELLES PER A PETITS I GRANS

Un cant a l'amor, l'amistat, 
la fraternitat i la solidaritat

DANSA L’ESPECTACLE D’IT DANSA INCLOU UNA COREOGRAFIA D’ESTRENA I UN WORK IN PROGRESS

Quatre visions diferents de la 
vida i la dansa contemporania
IT Dansa és un projecte educatiu 
de l'Institut del Teatre, creat fa 25 
anys per promocionar els balla- 
rins que encara estudien i estan a 
punt de graduar-se. Els més des- 
tacats experimenten durant dos 
anys el que significa formar part 
d'una companyia professional. Di
vendres (20 h) una part d'aquests 
joves de diferents nacionalitats 
seran al Teatre Auditori per pre
sentar un espectacle constituit 
per quatre coreografies diferents.

El programa s'inicia amb 
Twenty eight thousands waves, 
una creació que Cayetano Soto va 
concebre el 2014  per al Ballet BC 
del Canada i que es podra veure en 
una versió que encara esta en pro-

cés de creació. Per idear la pepa, 
Soto es va inspirar en les 28.000 
onades que cada dia impacten, de 
mitjana, contra un petrolier, com 
a metafora per parlar de la resili- 
encia, la vida i la mort i la capaci- 
tat de supervivencia.

A continuació, l'estrena de Lo 
que no se ve, de Gustavo Ramírez, 
és una pepa intimista i de gran 
sensibilitat on tres duets inter
preten diferents maneres d'en- 
tendre les relacions de parella.

The prom  de Lorena Nogal té 
com a protagonista a un conserge 
d'un institut que ha de recollir les 
restes d'una festa de graduació. 
Els seus records cobren vida so
bre un collage musical dels anys

80, dinamic, colorit i humorístic.
La quarta i última pepa és Kaash, 

una de les principals creacions 
d'Akram Khan, un classic recent 
de la dansa contemporania i con
siderada una veritable revolució 
plástica. Es tracta d'un espectacle 
de dansa pura i gran exigéncia físi
ca, amb música basada en les per- 
cussions tribals, una evocació de 
l'origen del món que trasllada els 
espectadors a una Índia enérgica 
i salvatge.

L'espectacle duu el segell Activi- 
tat 360°, aixo vol dir que incloura 
una presentació previa a carrec 
del Col-lectiu Recomana (19 h) i 
una conversa postfunció amb la 
companyia. ❖

Crítica i públic coincideixen a l'ho- 
ra d'elogiar la principal virtut de 
Molsa, l'adaptació que Thomas 
Noone ha fet de la multipremiada 
novel-la infantil del mateix títol 
de David Cirici. El director i core- 
ograf ha aconseguit conciliar, de 
manera totalment harmónica, la 
dansa contemporania, el teatre de 
marionetes i la vídeoprojecció. El 
resultat, que ha enlluernat tant a 
grans com a petits, arribara dis
sabte a les Franqueses.

L'obra és la historia de la sepa- 
ració i el reencontre de la Janinka 
i el seu gos, Molsa. La guerra els 
allunya, pero l'amistat supera 
totes les barreres i, després de 
moltes desventures, es retroben. 
Noone tradueix al llenguatge de la 
dansa les emocions que recorren

el relat i deixa que els dinamics 
moviments de cada escena i els 
titelles gegants de Martí Doy, ma- 
nipulats pels mateixos ballarins, 
el facin avanpar.

Molsa és un espectacle familiar 
gens convencional. Una proposta 
poetica i, alhora, divertida, que ex
plica una historia emotiva i tendra 
enmig de la miseria i la desespe- 
ració de la guerra. La companyia 
de Noone ha sabut condensar en 
un espectacle familiar de durada 
breu -només 45 minuts- el que és 
més essencial de la sensible histo
ria de Cirici. i

Ds 22 de gener, 18 h 
Teatre Aud ito ri de Bellavista 
Preu: 5 i 4 €
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