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Lliuren els premis al Concurs de Videoclips de Calldetenes

Calldetenes Els premis del Concurs de Videoclips de Calldetenes es van lliurar 
dissabte a l’Auditori. L’acte va començar amb una taula rodona amb realitza-
dors, entre els quals hi havia Carles Punsi i Israel L. Escudero. Els guardonats 
en cada categoria van ser el grup Sideria, amb el tema Sorprendente, que tenia 
com a realitzadors Quim Crusellas, Glòria Bernet i Xevi Domínguez (els tres de 
la fotografia) per Osona. De Catalunya el primer premi va ser per a Òscar Santa-
maria i Quico Gago i el segon, per a una peça dirigida per Laia Ribas. En la cate-
goria d’Espanya, van guanyar Tomás Bases i el segon, Tabo I Juan José Ponce.
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Pòquer d’asos per tancar el cicle “Akústica al Bar”

Vic Quatre propostes de perfils ben diferents van tancar divendres a la sala 
modernista del Casino de Vic una nova edició del cicle “Akústica al Bar”, que 
organitza Fressa Acció Musical d’Osona. Davant d’un públic força minso però 
del tot entregat, la nit es va encetar amb la proposta rumbera de Carles Cafè i 
va continuar amb Víctor Gioconda, que va presentar el disc Brunzit d’abelles. 
Tot seguit, la “gresca genuïna” de Panxolina i la nit va acabar amb el duet de 
versions Pep Sallent i Marc Puigdomènech. Al final, tots els músics interpretant 
dues peces del repertori de Panxolina: Torna, Serrallonga i Coses que passen. 
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CRÍTICA DE MÚSICA

Lliçó de rock als Hostalets
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Els germans Dave i Serge Bielanko, líders de Marah, en el concert de tancament de la gira europea als Hostalets

Marah i The Midnight 
Travellers. Rockòdrom 
dels Hostalets de Balenyà. 
Dissabte, 5 d’abril de 2008.

Balenyà

Jordi Sunyer

La relació entre els Hostalets 
de Balenyà i el rock de talla 
internacional ja no és un 
festeig. És un matrimoni. I 
tot gràcies a la infatigable 
tasca del KOK, que ha acon-
seguit situar el nom dels 
Hostalets al mapa del rock 
continental i consolidar les 
vetllades al Rockòdrom com 
a cita imprescindible en les 
gires d’alguns grups potser 
no de masses però sí conso-
lidadíssims amb bagatges 
impressionants a les espat-
lles. Dissabte va ser el torn 
de Marah, una banda de rock 
ianqui amb un historial de 
15 anys que es va defensar –i 
de quina manera– trepitjant 
terrenys tan diversos com el 
rock dur, el country i fins i 
tot el rock acústic. 
 El públic, com passa ja 
sovint en altres bolos orga-
nitzats als Hostalets (Elliot 
Murphy, Joe Grushecky...), 
no era només osonenc sinó 
que fins i tot hi havia segui-
dors marahnesos arribats de 
Londres i de punts remots 
de la geografia ibèrica, com 
les Illes Canàries. I cap d’ells 
en va sortir defraudat. Els 
Marah són una màquina 
de rock que funciona a la 
perfecció liderada per un 
tàndem de líders efectiu i 

carismàtic que no van escati-
mar ni una gota de suor dalt 
d’un escenari (també a baix, 
ja que un dels cantants es va 
passejar més d’una vegada 
entre el públic) que devia ser 
el més curiós que han tre-
pitjat durant la gira europea 
de presentació d’Angels of 
destruction, el seu nou disc. 
El concert a Osona, precisa-
ment, els va servir per tancar 
una gira europea que venia 
avalada pels comentaris de 
Bruce Springsteen, que fa 

poc havia definit el direc-
te de Marah com un dels 
més potents del moment. 
I Springsteen, tal com van 
poder comprovar les més de 
300 persones que omplien el 
Rockòdrom, no anava errat. 
Per acabar el concert, a més, 
els Marah tenien reservada 
una sorpresa per deixar a 
tothom bocabadat: una pecu-
liaríssima versió de la cone-
gudíssima cançó New York, 
New York, immortalitzada 
per Frank Sinatra.

 I si el concert va acabar 
amb sorpresa es pot dir que 
també hi va començar, ja 
que la proposta dels teloners 
barcelonins The Midnight 
Travellers va superar totes 
els expectatives amb un 
directe fresc i potent que en 
molts moments recordava 
The Black Crowes (el can-
tant era pràcticament el seu 
doble). Com ja és habitual als 
Hostalets, la cita de dissabte 
es va acabar convertint en 
una nova lliçó de rock. 

‘Ob-Sessions’, 
amb Isak Férriz, 
dijous a Vic 

Vic

EL 9 NOU

Isak Férriz, el protagonista 
de la minisèrie televisiva 
Serrallonga, que es va rodar 
l’any passat a Osona, és un 
dels actors que posaran en 
escena aquest dijous a Vic 
Ob-sessions, una creació de 
Jordi Oriol que planteja les 
dificultats per trobar la feli-
citat. Ob-sessions, un text del 
jove dramaturg Jordi Oriol 
(Barcelona, 1979), es podrà 
veure a dos quarts de deu de 
la nit, dins del cicle “Dijous a 
l’Institut del Teatre”. 

El plantejament de Jordi 
Oriol, que també ha dirigit 
el muntatge, trenca les con-
vencions teatrals: els actors 
estan entre el públic, i només 
interpreten el seu personat-
ge de ficció quan entren a 
l’escenari. La història té com 
a protagonista un pare de 
família que s’obsessiona per 
un fet sense importància, i 
aquest personatge, encarnat 
per Isak Férriz, és l’únic que 
no trenca mai la seva realitat. 
La resta dels que l’envolten 
són personatges creats en la 
seva pròpia ment. Els actors 
que els interpreten són Glò-
ria Cano, Albert Pérez, Oriol 
Roca i Jordi Santanach. 

Isak Férriz ha treballat 
en teatre i també en cinema 
(Zulo, Anita no pierde el 
tren...) i en sèries de televisió  
(Al salir de clase, Mar de fons 
o Compañeros, entre altres). 
Serrallonga s’estrenarà el 
proper mes de setembre.


