
EL PUNT | Dissabte, 21 de novembre del 2009 CULTURA -  ESPECTACLES  39

PUBLICITAT

118044-982891B

● D’Édith Piaf als Sex
Pistols hi ha un camí tan
llarg i de paisatges tan di-
versos com el que recorre
l’Orchestra Fireluche
amb la seva proposta ar-

tística. Si aquest conjunt del Pasteral
sorprèn amb la seva música deu ser en
part per la facilitat amb la qual el seu
repertori viatja sense manies de refe-
rències vagament ancestrals a apunts
netament futuristes. Gresol de palpita-
cions molt diferents, el cabaret de l’Or-
chestra Fireluche tant convida el pú-
blic a assaborir una adaptació d’una
peça molt popular de la cançó d’autor
en llengua francesa del començament
de la segona meitat del segle XX com
l’incita a escoltar com revisa un tema
de la banda més desconcertant de la
història del punk. Però és en les com-
posicions de collita pròpia on l’Or-
chestra Fireluche mostra millor el seu
potencial d’inspiració més aviat naïf.

Ja veurem, l’espectacle que la banda
va presentar dijous a Girona a l’Audi-

tori de la Mercè dins el festival Tempo-
rada Alta, és un interessant pas enda-
vant en la trajectòria del conjunt, ini-
ciada el 2003. Els deu integrants de
l’actual Orchestra Fireluche s’ho van
passar molt bé a l’escenari i van enco-
manar la seva alegria a l’audiència.

Menjant maduixes és el títol d’una
de les creacions més atractives que va
oferir el grup. Tocada per una fina iro-
nia com la cançó Comiendo pollo, de
Sisa, transmet felicitat a qui l’escolta.
Curiosament, però, les peces més im-
pactants de la vetllada segurament van
ser les que van submergir el públic en
un aire dolorosament nostàlgic, com
La pèrdua de la humanitat, que els mú-
sics van compondre en un assaig en la
tristesa d’una tarda de dissabte.

Un capítol a part mereix l’extraordi-
nari treball de l’artista nord-americà
Morgan Caney, responsable del sugge-
rent muntatge d’imatges en moviment
projectades per complementar la músi-
ca del grup. Els discursos de l’Orches-
tra Fireluche i de Morgan Caney es van
retroalimentar d’una manera proteica.

La Fireluche menjant maduixes
XEVI PLANAS

la crònica

Alguns membres de l’Orchestra Fireluche, assajant el nou espectacle. / MANEL LLADÓ

● Anglès. La compa-
nyia gallega Bacana
presenta avui (22h), a
la sala Paladium
d’Anglès, la peça de
teatre musical Henda-
ia mon amour, en què
juga, amb molt d’hu-
mor, amb la hipòtesi
que Franco s’hagués
enamorat de Hitler
durant la reunió que
van mantenir a Hen-
daia. L’obra explica
que, a la mateixa hora
que Franco esperava a
Hendaia l’arribada
del Führer, a Santiago
de Compostel·la va
arribar Francisco
Frango, el Claudillo,
que té un afer amb
Adolfo the Hit, Paco i
Fito, entre ells. / D.C.

ANGLÈS
Bacana porta
l’idil·li entre Franco
i Hitler a Paladium

● Amer. L’artista gironí Pau Morales presenta des
d’avui fins al 13 de desembre, a la galeria Pedreguet
Art d’Amer, l’exposició Jazz i altres coses, en què
combina les seves obres en què el jazz és tema cen-
tral amb temes paisatgístics i urbans. / D. CHICANO

AMER
Pau Morales exposa a Pedreguet Art

● Peralada. El director de la Fundació Rafael Masó,
Jordi Falgàs, dirigirà avui una de les experiències
culturals del castell de Peralada, amb el títol Arqui-

tectura genial o absurda? Gaudí, Masó
i els Starchitects. Coorganitzada amb la
Fundació Masó, la jornada s’estructura-
rà en dues conferències, a la biblioteca
del castell: D’Olot a Dubai, de Figueres
a Nova York. Tradició i identitat a l’ar-

quitectura catalana moderna des de Gaudí fins a
Ruiz-Geli (11h) i Usos i abusos dels grans noms de
l’arquitectura contemporània en un món (in)soste-
nible (17.30). La jornada es completarà amb un tast
de vins i una visita guiada al museu del castell. / X.C.

PERALADA
Jordi Falgàs dirigeix avui a la biblioteca del
castell una jornada sobre arquitectura

● Girona.  La soprano Alba Bosch (Esponellà, 1987) i
el tenor Francisco Fernández Rueda, guanyadors del
II Concurs per a Joves Cantants Fundació Valvi, ac-
tuaran avui a la Casa de Cultura (20h). / X.C.

GIRONA
Concert dels guanyadors dels premis Valvi

● Salt. Els grups Doc-
trine Dark, Black
Cowboys, Head Inju-
ry, Morphium i Stra-
vaganzza actuaran
avui al Maiden’s Fest
(19h, 14 i 16 euros),
que el bar gironí del
mateix nom ha orga-
nitzat a La Mirona. En
aquesta gran festa del
metal, Morphium hi
gravarà un DVD en
directe. / X.C.

SALT
Cinc grups actuen
al Maiden’s Fest


