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els britànics The Brand New Heavies (15
de març), que a principis dels anys noranta
van ser un dels grans valors de l’escena acid
jazz londinenca; i encara més clàssics, The
Impressions (22 de març), la banda on es
va formar Curtis Mayfield i que, mig segle
després de la seva fundació, continua acti-
va com un dels grans valors inalterables del
soul. Tots dos concerts tindran color local:
com a teloner de TBNH hi haurà Marina
BBface & The Beatroots, el grup de l’excan-
tant de The Pepper Pots, formació gironi-
na que, pel seu alt nivell instrumental, ha
estat triada com a banda d’acompanya-
ment de The Impressions.

Molt més jove que els gairebé octogena-
ris líders de The Impressions és la rapper
francesa d’origen argentí Keny Arkana,
nascuda el 1982 a Boulogne-Billancourt i
membre del col·lectiu La Rage du Peuple:
la ràbia del poble. El seu últim disc es titula
Tout tourne autour du soleil, tot gira al vol-
tant del sol. Keny Arkana actuarà el dissab-
te, dia 23 de març, a La Mirona amb el grup
català At-Versaris, en una nit que certifica
l’agermanament entre el Black Music i el
festival Cruïlla Barcelona.

Una setmana després, el divendres 29 de
març, tindrà lloc a La Mirona la Nit Black-
celona, protagonitzada per grups i discjò-
queis que formen part d’aquest col·lectiu
barceloní de difusió de la música negra.
Concretament hi actuaran The Black Bel-
tones, Electric Gozarela, Dj Boogaloo In-
vestigator i Dj Txarnego.

La suite de Raynald Colom
El trompetista Raynald Colom estrenarà
en el Black Music un espectacle titulat We
still insist, que reunirà quinze músics a
l’Auditori de Girona, el 16 de març. Es trac-
ta d’una suite en quatre moviments inspi-
rada en el gran llegat de la música negra
americana. Hi participaran un quintet de
vent, un quartet de corda, un pianista, un
guitarrista, un contrabaixista, un bateria,
un discjòquei i, entres les veus, també hi
haurà un rapper o MC.

Una altra col·laboració interessant, i gai-
rebé inèdita, serà la que establiran el gui-
tarrista i cantant madrileny Josele Santiago
(Los Enemigos) i el grup català Very Pome-
lo, liderat pel guitarrista Xarim Aresté, que
va formar part de Sopa de Cabra en la seva
última gira. Josele i Very Pomelo van inter-
canviar repertoris per primera vegada la
tardor passada en el cicle Connexions, de
Barcelona, i la química entre ells va ser tan
gran que han decidit repetir l’experiència a
La Mirona, el dissabte 9 de març.

El Teatre de Bescanó, famós ja en el món
sencer per haver venut pastanagues contra
la pujada de l’IVA a la cultura, participarà
en el Black Music Festival amb tres con-
certs: la Sant Andreu Jazz Band hi actuarà
el 10 de març –el dia 6 es podrà veure al ci-
nema Truffaut la seva pel·lícula, A film
about kids and music–; la Big Mama cele-
brarà 25 anys de carrera amb el Taller de
Músics Allstars, el 23 de març, i el guitarris-
ta Amadeu Casas hi actuarà el 5 d’abril. ❋

Petit
Black
Music
El festival presenta
un nou bloc
d’espectacles
familiars, amb tres
propostes: El Black
Music de Jordi
Tonietti (9/3); el
taller de gospel
T’enCANTarà
(17/3), i El viatge
de la Hope (23/3).

Mestres
Diversos músics
aprofitaran el seu
pas pel festival per
fer masterclasses
a l’Espai Marfà de
Girona: Mikkel
Ploug (el 9 de
març), Raynald
Colom (16/3) i el
teclista Julio
Lobos (16/3).
També s’hi farà un
stage de lindy hop,
el 23 de març.

El talent emergent d’una nova
generació de músics

l Quartet Gerhard i el pianista Lluís Granés són
els protagonistes del nou concert programat dins el
cicle Ibercàmera que té lloc a l’Auditori de Girona.
Amb un programa centrat en la interpretació de
peces d’Albéniz (suite Ibèria per a piano), Ravel
(Quartet per a cordes) i Xostakòvitz (Quintet per a
piano i cordes Op. 57), la cita artística d’aquest
diumenge garanteix una excel·lència musical. La
combinació és d’allò més suggeridora: una sòlida
formació catalana (guardonada amb el primer
premi d’El Primer Palau 2012) al costat d’un dels
talents emergents més destacats del país.
Recordem que la jove formació va néixer el 2010
sota la influència i el mestratge del Quartet Casals i
és considerada un dels grups amb més projecció
del país. L’integren Lluís Castán i Judit Bardolet
(violins), Miquel Jordà (viola) i Jesús Miralles
(violoncel). Per la seva banda, Lluís Grané és una
de les promeses del panorama pianístic actual
guardonat ja, amb tan sols 25 anys d’edat, amb la
prestigiosa medalla Albéniz 2012. Com es pot
apreciar: joves talentosos.

QUARTET GERHARD + LLUÍS GRANÉ (PIANO)
Diumenge 3 de març, a les 19 h, a L’Auditori de
Girona

Els ‘Escenaris’ de la comarca
programen obres de petit format

a programació d’Escenaris continua portant teatre
a les comarques gironines. El cicle, que dura fins al
juny, té programats per aquest cap de setmana tres
espectacles ben diversos. El primer tindrà lloc
aquest diumenge al migdia al Teatre de Bescanó:
Puig i Fontanals, carters professionals, una obra
infantil dirigida per Pep Miràs i produïda per la
companyia El que em Queda de Teatre. El mateix
dia, en aquest cas a les sis de la tarda, i programada
a L’Ateneu de Celrà, s’oferirà la funció de Bambi, a
càrrec d’El Replà Produccions, dirigida per Joan
Sors. Es tracta d’una versió lliure del clàssic de
Disney, adaptada als nous temps que corren.
Finalment, el dilluns 4 de març, a les 12 h del
migdia, al poliesportiu d’Aiguaviva es podrà veure
Can Pere Petit, una obra protagonitzada per Anna
Roca sota la direcció de Pere Romagosa. Narra la
història de la Teresina, la masovera d’una casa de
pagès de la Garrotxa que cuida diàriament les seves
bèsties i, si hi ha gent, els explica les històries de la
casa. Can Pere Petit és una casa amb moltes
històries per explicar...

ESCENARIS
3 i 4 de març, al Teatre de Bescanó, L’Ateneu de
Celrà i el poliesportiu d’Aiguaviva
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El Quartet Gerhard, en una foto promocional




