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Kiko Veneno, Obrint Pas i Kepa
Junkera se sumen a la programació de la 16a Fira Mediterrània de
Manresa, que se celebrarà del 7
al 10 de novembre. Aquestes són
les primeres novetats d’un cartell
del qual ja es coneixia el nom de
Jordi Savall com a artista convidat. També es va anunciar la producció Músicas en tierras de cruce,
en què participaran artistes com
Carmen París, Pep Gimeno i Pau
Alabajos. La fira té un impacte
econòmic de 13 milions sobre la
comarca del Bages.

Coriolà
Grup de pop-folk
Coriolà, grup de Premià de Mar, avui toca
al festival Sons Naturals. Per a l’acústic,
el líder, Carles Chacón, i el guitarrista Xabi
Oró (enginyer de telecomunicacions) estrenen una peça inèdita.
NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Dos naixements en un: un grup que
comença a obrir-se camí, Coriolà,
en un festival que avui s’estrena,
Sons Naturals. A 15 quilòmetres de
Caldes de Montbui hi ha un poble
de nou habitants, Sant Sebastià de
Montmajor, amb una ermita romànica que aquesta nit acollirà un cartell que completen Roger Mas, The
Mamzelles, Bikimel i Miqui Puig.
«L’enclavament és un lloc íntim; màgic», assegura el líder i cantant de
la banda, Carles Chacón. Adjectius
que s’adapten com un guant a la seva proposta artística.
Coriolà factura un pop-folk somiador, melòdic i d’acurada atmosfera
que ja es pot disfrutar amb el seu primer elapé (de quatre cançons) L’Escalflor. Però ells prefereixen no encasellar-se. «Tenim ambients i textures, que aporta la guitarra elèctrica,
i patrons rítmics que sense ser marcianades surten de la tendència natural», explica Chacón, que ara com-

Kiko Veneno
serà a la Fira
Mediterrània

ÀLIES DESCOBERT

33 Xabi Oró i Carles Chacón, amics des de la infància, després de gravar una peça inèdita al PERIÓDICO.
bina la música amb tasques promocionals per a un segell internacional.
I que abans s’havia foguejat en bandes diverses: en va arribar a muntar
una de tribut als Beatles (ell era John
Lennon) amb la qual va triomfar a
Eivissa el 2006.
L’artista va recuperar la seva vocació musical quan el van acomiadar de l’empresa on treballava (feia
estudis de consum), i no va tenir més
remei que tornar a viure amb els pa-

res, a Premià de Mar. «Em sentia podrit, amb els dies buits, però les cançons em van salvar».
En realitat, Chacón és llicenciat
en Periodisme. Igual que Guillem
Gisbert, cantant de Manel. I com el
grup barceloní, la seva banda va quedar segona en el concurs Sona 9. I no
és aventurat pronosticar que també
l’espera un gran futur. ¿Quina pregunta es faria a si mateix? «Doncs
què pensaré el dia que entri a l’estu-

di per gravar el meu primer disc [serà al mes de setembre]. ¿La resposta?
Una barreja de vertigen i emoció. És
una meta i oportunitat que no desaprofitaré. Si l’hi expliqués al nen que
vaig ser, amb la raqueta saltant com
si toqués la guitarra, es posaria molt
content». H

Vegeu l’acústic de ‘Vent i
ganivet’ amb el mòbil o
a e-periodico.cat

JK Rowling,
enfadada per
la filtració
L’escriptora britànica JK Rowling
va admetre el seu «disgust» amb
els responsables de filtrar que l’autora de Harry Potter era al darrere
del pseudònim amb què va firmar
el seu últim llibre, la novel·la negra The Cuckoo’s calling, que va disparar les vendes amb la notícia.
Un dels socis del bufet d’advocats
de Rowling ho va explicar a una
amiga de la seva dona. Rowling ha
desmentit així una maniobra per
donar notorietat a la novel·la.

