
Càritas compta amb una llarga trajectòria al servei dels més necessitats.  

recursos per atendre mínimament les persones que en més nombre 

Càritas Arxiprestal de Vic ha cregut convenient convidar l’ORFEÓ 

-
tats. US HI ESPEREM! Hi hauran entrades a la venda de Fila 0 a Càritas 

col·laboradors degudament acreditats.      
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La cantant Txell Sust, aquest dimarts a Vic

La cantant actua a Vic aquest divendres, amb el seu últim treball

Txell Sust ‘rellança’ des de la Cava 
el seu disc ‘Ciudadana universal’
Vic

J.V.

Txell Sust es reinventa. Dos 
anys després d’haver tret a 
la llum Ciudadana universal 
(2010), torna a rellançar 
aquest treball començant 
amb un concert que oferirà 
aquest divendres a la Jazz  
Cava de Vic. 

El segon disc en solitari 
de la cantant mataronina va 
sortir a la llum quan estava 
en plena gira de concerts 
amb Alejandro Sanz, a qui 
ha acompanyat com a corista 
durant més de deu anys. Ni 
temps va haver-hi per pro-
mocionar-lo. Amb aquesta 
etapa tancada, ha decidit 
tornar a posar de relleu les 
11 cançons d’aquest disc en 
què mostra la seva vessant 

més pop. “La gent no coneix 
les cançons encara i, per a mi, 
és com si fos un disc nou”, 
explica. Els temes de Ciuda-
dana universal combinen 
català i castellà en les lletres 
i posen l’accent en la part 
més rítmica de les melodies, 
en què exhibeix una gran 
diversitat. La producció del 
músic camerunès Armand 
Sabal-Lecco ha accentuat 
aquesta característica: “Juga 
amb els ritmes de la vida, per 
això n’hi ha també una inspi-
rada en la sardana”, diu Txell 
Sust. El contingut, comen-
çant per la cançó que dóna 
títol a l’àlbum, és en part el 
resultat de la vida de viatges 
que “per motius personals 
i professionals” ha dut l’ar-
tista durant els últims anys. 
“Després d’això, t’adones 

Actua diumenge a L’Atlàntida de Vic en un concert benèfic

L’Orfeó Català, per Càritas

Vic

J.V.

L’Orfeó Català actua aquest 
diumenge a L’Atlàntida, en 
un concert solidari que desti-
narà la recaptació a benefici 
de Càritas Arxiprestal de Vic. 
El concert tindrà lloc a la Sala 
Ramon Montanyà, i el preu 
de l’entrada oscil·la entre els 
21 i els 25 euros. Hi haurà 

entrades a la venda de fila 0 
a Càritas Arxiprestal i en els 
establiments col·laboradors 
acreditats.

Sota la direcció de Josep 
Vila i Casañas, l’Orfeó Català 
interpretarà una selecció de 
cors d’òperes i d’oratoris en 
versions per a acompanya-
ment de piano. La formació 
va actuar el novembre de 
l’any passat a Vic, però no en 

Albert Palomar 
presenta el disc ‘No 
estem sols’ a Torelló

Torelló El cantautor manre-
sà Albert Palomar actuarà 
aquest dissabte a les 7 de la 
tarda al bar l’Atmosfera de 
Torelló per presentar el seu 
primer disc en solitari, No 
estem sols (Senitart, 2012). 
El treball es va poder gravar 
i editar gràcies a una cam-
panya de micromecenatge i 
recull un total de 10 cançons 
que caminen a mig camí 
entre el Neil Young de tall 
acústic i el Paul Fuster més 
reposat. El músic manresà 
va enregistrar el disc ínte-
grament a casa seva amb la 
col·laboració d’amics com 
Abús o Arecio Smith (Astrio) 
i l’està presentant des de fa 
un mes arreu de Catalunya 
en una gira de concerts de 
petit format. Palomar és el 
cantant i líder de la banda 
Plouen (fins fa tres anys, Plo-
uen Catximbes) amb qui ha 
editat ja tres discos. 

Àcid Úric tanca 
gira amb concert 
solidari, a Vic

Vic El grup osonenc Àcid 
Úric tanca la gira de concerts 
que va iniciar el setembre de 
l’any passat amb una actua-
ció aquest divendres al bar 
Cap d’Estopes de Vic. Amb 
el nom de Gira Crucis –per 
la dificultat que significava 
portar-la endavant– la gira 
ha inclòs 22 concerts “sense 
més empara que la nostra 
empenta i el caliu que hem 
trobat”. Després d’un con-
cert solidari per la Marató 
contra la pobresa de TV3, 
dissabte passat a Taradell, 
la darrera actuació a Vic 
serà semblant: no es cobra 
entrada, i es demana als 
assistents que portin menjar, 
que es destinarà al Banc dels 
Aliments. El grup està lide-
rat pel cantant i guitarrista 
Oriol Cardona acompanyat 
per Toni Pérez al baix, Albert 
Comerma a la guitarra i 
Ignasi Gilabert a la bateria.

Dos documentals 
del Cineclub Vic, 
a l’Espai ETC

Vic El Cineclub Vic estrena 
aquest divendres Dijous Pae-
lla & his catalan rumba, un 
documental del realitzador 
vigatà Xef Vila construït a 
partir d’un concert d’aquesta 
formació. L’any 2009, Dijous 
Paella va fer aquest concert, 
que es va enregistrar en 
directe, a la Fira Mediterrà-
nia de Manresa. El documen-
tal, fet en aquest context, 
explica la vida interior del 
grup, les relacions entre els 
seus components i les arrels 
de la música que fan. La 
sessió serà a les 10 de la nit, 
a l’Espai ETC. Diumenge a 
les 8 del vespre hi haurà una 
sessió extraordinària, amb 
la projecció del documental 
L’amor en temps de crisi, de 
Clara Fontanet, que recull el 
testimoni de persones sobre 
la forma de plantejar-se les 
relacions en el context actual 
d’estretor econòmica.

que tots som iguals i neces-
sitem el mateix, jo em sento 
ciutadana universal”, afirma. 
Totes les cançons són seves, 
excepte la darrera, una versió 
de Vinyes verdes vora el mar, 
el conegut poema de Josep 
M. de Sagarra que va musicar 
Lluís Llach. 

El disc és d’una producció 
rica i acurada, i en els direc-
tes ha hagut d’adoptar una 
forma més despullada: “Això 
ens ha obligat a donar la vol-
ta a les cançons”, diu Txell 
Sust. En el concert l’acompa-
nyaran els músics Raül del 
Moral, Juan Rodríguez i Adri 
González. 

Txell Sust. Ciudadana 
universal. Divendres, 1 de 
juny, 11 nit. Vic Bang Jazz  
Cava. 

solitari sinó acompanyant 
The King’s Consort en la 
Missa en Si menor de Johann 
Sebastian Bach, commemo-
rant el centenari de la pri-
mera versió que havia ofert 
d’aquesta obra al Palau de la 
Música Catalana. 

Orfeó Català. Diumenge, 3 
de juny, 6 tarda. L’Atlantida, 
Sala Ramon Montanyà. 
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