
Nacho Vegas i Jaume Sisa 
són dos dels atractius del nou 
Faraday de Tardor, una cita 
que tindrà lloc els dies 4 i 5 de 
novembre, sota cobert, però 
amb el mateix esperit que el 
Faraday d’estiu. Coincidint 
amb l’anunci del cartell, 
aquest dilluns al Disco Grande 
de Radio 3, s’han posat a la 
venda entrades i abonaments 
a través del web del festival.

Després de vuit anys i amb 
un públic consolidat al Molí 
de Mar, el Faraday s’ha mul-
tiplicat aquest any amb dues 
propostes ben diferents: el 
Faraday Major, més popular, 
festiu i més per al públic de 
casa, i aquest Faraday Tardor 
que manté la vocació de pre-
sentar les propostes de l’àm-
bit independent, però amb 
un format diferent. L’estrena 
de l’Auditori Eduard Toldrà 

Il Circo Italiano, la com-
panyia de la nissaga Rossi i 
Monti i Cia, planta avui di-
vendres, dia 9, la seva vela a 
la ronda Ibèrica, fins al diu-
menge 11. Hi presenten Som-
nis, un espectacle que vol ser 
innovador dins la tradició del 
classicisme dels grans circs 
europeus.

Presentat com un circ de 
cambra, en una vela de di-
mensions humanes, Somnis 
és un espectacle que busca 

l’atmosfera sense renunciar 
al virtuosisme, i que fomenta 
sobre la comicitat, l’agilitat i 
l’equilibri. L’espectacle reu-
neix una trentena d’artistes 
que abasten tota mena de 
tècniques, molts d’ells perta-
nyents a la saga circense dels 
Rossi, amb sis generacions 
en el món del circ. En aquest 
Somnis s’incorporen les noves 
generacions de la família, 
especialment Ivana Rossi, 
contorsionista de 13 anys, i 
el malabarista Max Rossi, de 

15 anys.
El pallasso Monti, amb 

una llarga trajectòria al món 
del teatre i del circ, condueix 
amb veterania aquest especta-
cle, acompanyat pels clowns 
Marco Rossi i Stella Valenti-
nova. Introduiran les actua-
cions de Globó, el Carablanca; 
Leo Leandro, a l’escala lliure i 
malabars; el duo d’acròbates 
Alejandro i Richard; Marlene 
Alves, cantant; Úrsula Núñez 
amb el hulahop; Max i Ivana 
Rossi; Jimmy Pilch i Dea Rossi 

acompanyats pels seus gossos 
dàlmates; Ronny Rossi que 
comanda quatre cavalls en 
llibertat. Kevin Rossi al cable 
i acrobàcies i, a l’aire, Mòni-
ca Rossi i Richard a les teles; 
Claudia Rossi al cercle aeri, 
Viviana Rossi als cingles aeris 
i Carlos Carvalho al trapezi.

Somnis es presenta avui di-
vendres, a dos quarts de vuit 
del vespre; demà i diumenge 
se’n faran dues representaci-
ons, a les sis de la tarda i a dos 
quarts de nou del vespre.

permetrà acollir els concerts 
en directe per, a continua-
ció traslladar el públic fins 
a l’Envelat amb els DJ més 
estimats del festival.

Anant del pop al folk però 
amb un ull posat al rock i 
als terrenys experimentals, 
com es presenta el festival, 
el divendres 4 de novembre 
actuaran a l’Auditori Jaume 
Sisa, Pau Vallvé i The Marzi-
pan Man. A l’envelat hi haurà 
Love of Lesbian en versió DJ, 
el DJ Delafé i Fish & Rocks. 
L’endemà es podrà escoltar 
Nacho Vegas, Astrud  amb 
el Col·lectiu Brossa, Anímic 
i 4T 1A a l’auditori i acabar 
la festa amb els DJ Coco i Les 
Enfants a l’Envelat.

L’abonament per a les 
dues jornades es ven a 35 eu-
ros, mentre que l’entrada de 
divendres costa 20 euros i la 
de dissabte 25.

Malgrat el cartell que Ata-
veu presentava en l’edició 
d’enguany al qual faltaven 
noms coneguts pel gran pú-
blic, la presència de públic 
a la plaça Assumpció es pot 
considerar com a bona del 
públic més fidel a Ateveu. 
Cap dels quatre artistes que 
van actuar en els dos dies 
de festival no van decebre. 
Divendres, la poesia, la veu 
i la música d’Andreu Valor i 
Ivette Nadal van captivar el 
públic. Va ser sens dubte una 
de les millors nits d’Ateveu.

Si l’èxit d’un concert es 
pot mesurar per la venda de 
discos, tots dos artistes van 
triomfar plenament.

La sessió de dissabte va 
tenir dues parts completa-
ment diferents. Néstor Mont 
va sorprendre amb la combi-
nació de músiques d’arrel 
tradicional amb lletres de 
caire reflexiu i reivindicatiu. 
D’altra banda, Quim Vila va 
provocar el deliri del públic 
amb el seu humor corrosiu 
i irreverent. Va ser un final 
sorprenent per aquesta cin-
quena edició de l’Ateveu.

Els vilanovins Random Fe-
elings són els guanyadors na-
cionals del festival Surface. 
El punk rock de Random Fee-
lings es va imposar divendres 
passat a la sala Salamandra 
de l’Hospitalet, als 16 finalis-
tes de l’àmbit nacional. Ara, 
els vilanovins actuaran el dia 

1 d’octubre a la prestigiosa 
sala O2 Sorra, de Londres, en 
la final internacional.

Des de febrer, unes 140 
bandes han competit a 
Barcelona per fer-se un lloc a 
la final de divendres. El Sur-
face se celebra a diferents 
ciutats europees adreçat a la 
música emergent.
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