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Concentrat de Gastromusical 
de sis dies a l’Escala
La música d’Adrià Puntí i la cuina de Jordi Herrera 
donen el tret de sortida avui a la 8a edició del 
Gastromusical, que organitza el restaurant El Molí 
de l’Escala. Aquest any el festival canvia de format 
i concentra la programació en sis dies. Joan 
Colomo, Coque Malla i Jazz Machín completen el 
cartell de l’esdeveniment.

El ‘rhythm’n’blues’ i el soul de 
The Excitements, a Torroella
The Excitements porta avui al Festival de 
Torroella de Montgrí un còctel de rhythm’n’blues i 
soul en un concert en què interpretarà temes del 
seu últim disc, Sometimes too much ain’t enough. 
La formació, encapçalada per la cantant Koko-Jean 
Davis, es caracteritza per l’energia i el dinamisme 
que transmet des de l’escenari. 

Els Amics de les Arts es 
llancen a la direcció artística

383 localitats. L’equipament els 
permet dur a terme un format d’es-
pectacle de dimensions reduïdes i 
amb el públic assegut, de manera 
que “la gent pot fixar-se en els de-
talls del concert”, destaca Alegret. 
Per arrodonir la proposta, després 
de cada actuació els artistes baixa-
ran de l’escenari i compartiran con-
verses amb els assistents. Així, “els 
músics obtindran feedback directe i 
podran enfortir el contacte amb els 
seguidors”, diu. 

Grups catalans i de fora del país 
Els Amics de les Arts estrenaran 
l’EnciSAT! el 18 de setembre amb 
un concert que ja té les entrades ex-
haurides. El cicle també acollirà les 
actuacions de Joan Dausà, Sara Pi i 
Oques Grasses, a l’espera de confir-
mar la resta d’artistes que hi parti-

Els Amics de 
les Arts són els 
directors 
artístics del 
cicle EnciSAT!. 
CÈLIA ATSET

ciparan. A l’hora de seleccionar el 
cartell, Alegret confessa que han tri-
at “les formacions que musical-
ment” els agraden més i precisa que 
serà un cicle “per a grups catalans, 
però també de fora del país”. De fet, 
els directors artístics aposten per 
una programació eclèctica basada 
en la qualitat i la sensibilitat, més 

que no pas en els estils musicals. El 
preu de les entrades oscil·larà entre 
els 12 i els 15 euros, una opció que 
busca proporcionar concerts asse-
quibles i acosar la gent jove a la ini-
ciativa. L’empresa càrnica Natrus i 
Estrella Damm, que patrocinen 
l’EnciSAT!, oferiran servei de bar 
una vegada acabat el concert.  

Tot plegat neix amb l’objectiu 
d’omplir un buit cultural a Sant An-
dreu i, alhora, convertir-lo en un fo-
cus de cultura dins de l’oferta de Bar-
celona. “No existia cap proposta 
d’aquestes característiques al barri, 
i ho trobàvem a faltar”, reconeix Ale-
gret. I és que Sant Andreu va ser el 
bressol d’Els Amics de les Arts i, des 
dels seus inicis, n’acull els assajos. 
“Aquí vam fer un dels primers con-
certs en què vam sentir que estàvem 
triomfant”, confessa el membre del 
grup, en referència a una actuació 
del 2009 durant la festa major de 
Sant Andreu. Per això, la intenció fi-
nal d’Els Amics de les Arts és, segons 
Alegret: “Retornar al barri tot el que 
ens ha donat”.e

Grans artistes en petit format. Amb 
aquesta fórmula al cap, Els Amics de 
les Arts s’han endinsat en una nova 
faceta, la direcció artística, i han 
creat l’EnciSAT!, un cicle de con-
certs mensuals que tindrà lloc des 
d’aquest setembre fins a l’abril de 
l’any vinent al SAT!, el teatre del 
barri de Sant Andreu de Barcelona. 
La iniciativa sorgeix a través de Pis-
tatxo Produccions, l’empresa que el 
grup va fundar per poder treballar 
en l’àmbit musical més enllà de la 
seva gira. “Volem portar grans artis-
tes al barri en un ambient de proxi-
mitat”, explica Dani Alegret. Per ai-
xò han escollit el Sant Andreu Tea-
tre, que té un aforament màxim de 
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