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DDG AGIRONA

■ El Festival de la Veu de Banyo-
les, l’(a)phònica, presentarà ofi-
cialment el nou disc de l’Orches-
tra Fireluche i Pau Riba, Ataràxia,
un àlbum en què l’univers dels
pianets de joguina, orgues Casio,
melòdiques, serres musicals, gui-
tarretes i bateries de pots i llaunes
es combinen amb els textos oní-
rics, esquitxats de jocs de paraules
i, fins i tot, surrealistes, d’una de
les veus més inconfusibles de la
cançó. L’estrena es farà a l’Auditori
de l’Ateneu el diumenge  de
juny, : h, en un concert de pa-
gament (- euros). 

Aquest espectacle és un dels
anunciats ahir per l’organització
del festival, que també va donar a
conèixer la producció pròpia del
festival , la producció pròpia del
festival Canimas – Jacquet - Mas,
Joana Serrat, i Eduard Farelo amb
Una ilíada, entre d’altres (dia ). 

Aquests artistes se sumen al ja
anunciat Salvador Sobral i El Petit
de Cal Eril. Les entrades i abona-

ments es posaran a la venda avui
al web del festival ( h). 

Canimas – Jacquet – Mas com-
memora els vint anys de la gira
que van dur a terme Roger Mas,
Eduard Canimas i Gerard Jacquet
per Catalunya anomenada Cruï-
lla de cantautors. Ara recuperaran
l’esperit d’aquell format (dissabte
 de juny). El mateix dia que es
podrà veure la nova proposta de
Marc Parrot, una coproducció del
festival amb el Mercat de Música
Viva de Vic i el Festival Grec de
Barcelona.

Una altra de les propostes con-
firmades és la de Daura Mangara,
jove raper banyolí que protagonit-
za el documental Negre de merda
(dijous  de juny).

També actuaran al festival la
formació Cor de Teatre Small, que
oferiran l’espectacle No se n’ha
parlat prou (dia ). Jorge da Ro-
cha i Pau Vallvé (dia ), Joana
Ser rat (dia ) i la poetessa Ajo
amb l’actriu Judit Farrés comple-
ten els noms difosos fins ara. 

La presentació oficial del disc «Ataràxia» descobrirà el so dels orgues Casio i les bateries de pots i llaunes combinades amb
textos onírics d’una llegenda de la cançó El festival de Banyoles celebra els 20 anys de la gira de Canimas, Jacquet i Mas

L’(a)phònica estrena els pianets de joguina
de l’Orquestra Fireluche amb Pau Riba

Una de les imatges de la mostra. LEONARDO FINOTTI

DDG GIRONA

■ Leonardo Finotti,  arquitecte
per la Facultat d’Arquitectura de
la Universitat Federal d’Uberlàn-
dia (Brasil), i postgrau per la Bau-
haus Dessau Fundation a Ale-
manya, és l’autor de les fotografies
d’una exposició que ofereix una
aproximació a l’arquitectura, la
ciutat i el paisatge de Rio de Janei-

ro, ciutat brasilera que recent-
ment ha estat seleccionada com a
Ciutat de l’Arquitectura per la
Unesco. 

Una conferència del mateix Fi-
notti (demà dijous a les  h) ser-
virà per inaugurar la seva exposi-
ció, titulada Leonardo Finotti. Rio
de Janeiro en  mirades: arquitec-
tura / ciutat / paisatge, que es po-

drà visitar a la sala La Cova de la
demarcació gironina del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. 

Es tracta d’una selecció de 
imatges de x i també del fo-
tollibre homònim Rio enquadra-
do, publicat el . La mostra
també planteja si n’hi ha prou
amb una exposició per transme-
tre la imatge d’una ciutat. 

Una exposició fotogràfica a Girona
mostra l’arquitectura de Rio de Janeiro

Pau Riba protagonitza el nou espectacle de l’Orquestra Fireluche. FESTIVAL DE LA VEU


