EL PUNT AVUI
DIMECRES, 5 DE JULIOL DEL 2017

CULTURA I ESPECTACLES

Roger Mas obre el Festival
de la Vall de Camprodon
a Sis concerts formen la programació de la 18a edició del festival, que tindrà
lloc del 30 de juliol al 20 d’agost a Setcases es reincorpora com a escenari
J.C.L.
CAMPRODON

J.C.L.
VILOBÍ D’ONYAR

L’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar i Òmnium Cultural organitzen un cicle de
conferències que tindrà
lloc a la sala d’actes de Can
Roscada i que començarà
avui amb La matemàtica
de la història, a càrrec de
Juli Gutiérrez, net d’Ale-

Roger Mas, actuant a l’Auditori de Barcelona ■ ORIOL DURAN

lera, com Arcadi Marcet i
Xavier Guitó.
A continuació, el 5
d’agost tocarà el torn de
The Hanfris Quartet a la
Sala El Molí de Sant Pau
de Segúries, un grup vocal
masculí que té una llarga
trajectòria interpretant
cançons de rock-and-roll,
estàndards del jazz,
swing, punk, clàssica o
versions de temes catalans.
Per al diumenge 13
d’agost hi ha programada
a la plaça de l’Om de Llanars l’actuació de la

BGKO, la Barcelona Gipsy
Balkan Orchestra, que interpreta la música tradicional balcànica i la dels gitanos i jueus de l’est d’Europa fent còmplices des
del primer minut els espectadors.
El 17 d’agost serà el
torn de Victòria Quingles,
que, a l’església de Santa
Cecília de Molló demostrarà per què se la considera
una de les noves veus de la
cançó. Presentarà Nuredduna deixant volar fins a
les nostres orelles poemes
intimistes de diversos au-

Tornen els dimecres
musicals a la Bisbal
a Seward, Astrio, The

Penguins i The Crab
Apples actuaran als
jardins de Torre Maria

J.C.L.
LA BISBAL

El Festival Internacional
de Torre Maria (fITM) comença avui la cinquena
edició amb un dels millors
representants de l’underground barceloní, Seward, i els alternatius
Olympic Flame, una de les
formacions promeses de
la nova fornada. S’obren
les portes a les vuit del vespre i hi haurà un servei de
restauració diferent cada
setmana que maridarà els

Cicle de xerrades a
Vilobí d’Onyar

La silueta de Torre Maria
en el cartell promocional del
FITM ■ FITM

concerts programats.
Pel 12 de juliol hi ha programada una vetllada musical eclèctica amb Big Menu i The Crab Apples. El 19
de juliol el relleu el prendran l’aclamada experiència Astrio i el bisbalenc
Jordi Serradell, que és a
punt de publicar el seu àlbum de debut, produït pel
també bisbalenc Aleix
Bou, que també l’acompanyarà en el primer directe
de la seva carrera.
I ja per cloure el festival, el darrer dimecres de
mes, el 26 de juliol, pujaran a l’escenari The Penguins i Espardenya Crew
Dj’s. Un final de festa que
prometen que serà sonat. ■

tors. El relleu el prendrà el
19 d’agost Amadeu Casas
Quartet, a la plaça Major
de Setcases, una formació
de luxe integrada per músics destacats de l’escena
catalana que disposa d’un
repertori format per temes propis i algunes versions de clàssics del blues,
el jazz o el gospel.
Finalment,
el
20
d’agost a la Sala Cooperativa de Vilallonga del Ter,
els veterans Sláinte portaran la música celta i la dansa tradicional irlandesa a
l’escenari. ■

Bàrbara Julbe
explica secrets
de la seva
novel·la a Olot
Redacció
OLOT

La periodista Bàrbara Julbe continua el seu recorregut pel territori fent difusió d’alguns dels secrets, la
lliçó i el procés creatiu que
envolten la seva òpera prima, On em portin els
ametllers (Editorial Gregal), de la qual recentment
ha sortit la tercera edició.
Aquest cop Julbe farà aturada a Olot, capital de la
Garrotxa, avui a la Casa
Museu Can Trincheria a
les 19 hores. Participarà
en l’acte la periodista i artista de TV3 Mariona Comellas. La novel·la es publicarà traduïd a al castellà
¡a la tardor. ■
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El Festival de Música de la
Vall
de
Camprodon
(FMVC) arriba amb força
a la divuitena edició consolidant-se com un dels festivals de referència al Pirineu. El festival, fruit de la
voluntat dels diversos pobles de la vall de Camprodon d’unir esforços per poder fer arribar la millor
cultura a tots els escenaris
de la vall de Camprodon,
ha incrementat en aquesta edició el nombre de municipis que hi participen,
de manera que actualment el FMVC és un veritable punt de trobada cultural gràcies als ajuntaments de Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de
Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter.
Aquesta divuitena edició del FMVC començarà
el diumenge 30 de juliol
amb el concert que oferirà
Roger Mas al Casal Camprodoní (19 h), en què reinterpretarà les cançons
més emblemàtiques i conegudes de la seva discografia acompanyant-se
dels seus músics de capça-
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xandre Deulofeu. El 12 de
juliol Xavier Ferrer farà la
xerrada Com ho veuen a
Europa? i el dimecres 19
de juliol serà el torn de
Joan Peitaví, amb la conferència Què en saps, del teu
cognom?. D’altra banda, a
Sant Dalmai es projectarà
divendres (22 h), amb caràcter benèfic, el film 100
metros. ■

