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La cantaora Rocío Már-
quez, una de les grans
veus de la nova escena fla-
menca, i l’històric grup na-
varrès Berri Txarrak ac-
tuaran aquest cap de set-
mana a l’Auditori de l’Ate-
neu de Banyoles. Rocío
Márquez (Huelva, 1985)

oferirà demà divendres el
concert de cloenda de la
seva residència artística
durant el 2015 a l’Ateneu-
CMEM de Banyoles, en el
qual actuarà en format de
quintet per presentar en
directe tant palos clàssics
com temes propis del disc
El niño. Márquez hi actua-
rà acompanyada per la
guitarra de Miguel Ángel

Cortés, les percussions
d’Agustín Diasserra i les
palmes de Los Mellis. Aga-
fant el relleu de Márquez,
el baríton Josep-Ramon
Olivé serà el resident del
2016 a l’Ateneu-CMEM.

D’altra banda, Berri
Txarrak presentarà dis-
sabte a Banyoles, per pri-
mer cop a les comarques
gironines, l’àlbum Denbo-

ra da poligrafo bakarra
(El temps és l’únic polí-
graf), format per tres
epés amb diferents pro-
ductors –Ross Robinson,
Ricky Falkner i Bill Ste-
venson– i estils, i editat
el 2014 per celebrar el
20è aniversari del trio. ■

Rocío Márquez i Berri
Txarrak, a Banyoles
X. Castillón
BANYOLES

Sopa de Cabra actuarà a
l’Auditori de Girona el di-
vendres 22 d’abril vinent,
dins de la quarta edició del
festival Strenes, que tin-
drà lloc del 2 al 24 d’abril
del 2016. Ahir el festival
organitzat per Promo Arts
Music va fer el primer

avançament de programa-
ció, que inclou també les
actuacions de Quimi Por-
tet, Marina Rossell i Núria
Graham. Les entrades
d’aquests quatre concerts
ja són a la venda al web de
Strenes i, del 27 de desem-
bre al 4 de gener, es po-
dran comprar físicament,
presentades en una caixa
de regal, a l’estand núme-

ro 19 del mercat de Nadal
de la plaça Independència
de Girona.

El concert de Sopa de
Cabra a Girona serà, de
moment, el tercer de la gi-
ra de presentació del seu
nou disc, Cercles, després
del ja anunciat al Gran
Teatre del Liceu, on el
grup inaugurarà el festival
Suite el 17 de gener –ja

amb poques entrades dis-
ponibles, i amb preus que
van dels 15 als 65 euros– i
el que tindrà lloc el diven-
dres 29 de gener a l’Audi-
torium de Palma. Aquest
concert es va anunciar di-
vendres passat i també
queden poques localitats
disponibles, especialment
a la platea. Sopa de Cabra
sempre ha tingut molts se-

guidors a Mallorca i el
2011 hi va actuar davant
de 7.000 persones en la
seva primera gira de re-
unió.

El grup gironí també to-
carà el divendres 6 de
maig al pavelló d’esports
de Lleida, dins la festa ma-
jor de la capital del Segrià,
on fa més de quinze anys
que no actua Sopa de Ca-

bra i hi ha moltes ganes de
veure el grup en directe.

En el cas de Girona, la
banda va oferir dos con-
certs al pavelló de Fonta-
jau durant la gira del 2011,
concretament els dies 30
de setembre i 1 d’octubre, i
el 28 de març del 2015 va
prologar la tercera edició
de Strenes amb un petit
concert sorpresa al terrat
de l’oficina de turisme de
la Rambla de Girona. Les
entrades del concert de
l’Auditori costaran 25 o 40
euros, segons la localitat.
Ahir ja es van vendre de se-
guida algunes de les locali-
tats amb millor visibilitat
de la platea. Sopa de Cabra
oferirà durant el 2016 una
gira curta, que inclourà
una desena de concerts.

Portet, al Municipal
Tornant a Strenes, Quimi
Portet hi presentarà el seu
nou disc, que s’editarà
l’abril vinent, en un con-
cert que tindrà lloc el dis-
sabte 16 d’abril al Teatre
Municipal de Girona i que
serà el primer de la nova
gira de l’astre intergalàtic
osonenc.

El festival gironí, apara-
dor de “les estrenes musi-
cals de la temporada”,
també inclourà la presen-
tació a les comarques giro-
nines de Cançons de resis-
tència, el nou disc de Mari-
na Rossell, el 15 d’abril al
Municipal. En aquest disc,
la cantautora recupera
clàssics com ara Bella ciao,
Lili Marleen i Morir a Ra-
vensbrück, de Montserrat
Roig, que adquireixen una
nova dimensió en un con-
text de crisi i rebel·lió.

El divendres 8 d’abril, la
jove cantautora osonenca
Núria Graham estrenarà a
l’Auditori de la Mercè el seu
nou epé, amb cançons que
no van poder entrar en el
seu esplèndid debut oficial,
Bird eyes, un dels millors
discos publicats a Catalu-
nya el 2015. ■

Xavier Castillón
GIRONA

a Quimi Portet també oferirà el primer concert del seu nou disc al festival gironí, que tindrà lloc del
2 al 24 d’abril a Marina Rossell i Núria Graham seran altres protagonistes de la quarta edició

Sopa de Cabra actuarà a
Strenes el 22 d’abril vinent

Sopa de Cabra, al carrer dels torrats, davant del bar Los Padules. A la dreta, Quimi Portet i Marina Rossell ■ JOAN SABATER / ARXIU


