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MÚSICA 

Quatre grups de la nostra
comarca actuaran avui i
demà al vintè MMV de Vic

Abono pa la Tierra, Xazzar, De-
lay Lama i Unborn seran el pò-
quer anoienc que actuarà avui i
demà al Mercat de Música Viva
de Vic, el reconegut certamen
musical que enguany arriba a la
vintena edició amb més força que
mai.

Primerament, avui al vespre se-
rà el torn per a Unborn i Delay
Lama, dos grups que ja han parti-
cipat en diversos concursos musi-
cals i que arrencaran a partir de
les 7 de la tarda la seva actuació al
local La Torratxa, una entitat cívi-
ca amb finalitat social que cedirà
l’espai durant un parell d’hores a
les dues formacions musicals ano-
ienques. Joan Gabriel, el guitar-
rista dels Unborn, comenta que
«és el primer cop que Unborn va a
Vic i estem expectants. Voldríem
tocar al carrer, cosa que abans es
podia fer més, ja que els bars i els
establiments et deixaven punts de
llum, però el cert és que avui en dia
els criteris són més estrictes. Ara
ens ha sortit l’oportunitat de tocar

a Vic amb la col·laboració dels De-
lay Lama, amb els quals tenim con-
tacte i que ens han ofert la possibi-
litat de tocar a La Torratxa». Ga-
briel afegeix que «el cert és que to-
car al carrer a Vic és cada cop més
complicat, perquè he assistit com a
espectador a altres edicions i era
molt més senzill, ara has de tenir
escenari». El membre dels Un-
born considera que «t’has de fer
veure, donar-te a conèixer i sobre-
tot gaudir-hi». Al músic l’espera
un cap de setmana esgotador, per-
què dissabte serà amb els iguala-
dins Albatros en un concert a
Barcelona, a la Sala Be Cool.

Dissabte, a partir de les 8 del
vespre, serà una nova dupla ano-
ienca, els veterans Abono pa la
Tierra (funk) i Xazzar (gypsy-
klezmer), guanyadors del Sona9
del 2006. El recinte del concert
tornarà a ser La Torratxa. A la Sa-
la el Sucre, oberta solament a pro-
gramadors, també actuarà un al-
tre grup amb important presència
d’anoiencs, Angelina i els Mo-
derns, que versionen cançons ca-
talanes dels 60 i 70.

ABONO PA LA TIERRA

XAZZAR

Amb molts anys d’història al darrere, Abono pa la Tierra serà a Vic

L’equació mestissa dels Xazzar també serà present al MMV

Junt amb els geganters van actuar grups folklòrics de tot el planeta
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Els Geganters i Grallers de la
Llacuna van visitar Roma la set-
mana passada en la que ha estat,
possiblement, una de les actua-
cions més importants en la histò-
ria dels gegants bombers de la
Llacuna. Els membres de la colla
van ballar els seus balls acompa-
nyats del so de les gralles davant
Benet XVI.

Cinc membres d’aquesta entitat
anoienca van iniciar el dia 8
aquest viatge cap a Roma amb un
cotxe i el remolc que transportava
els gegants. La resta del membres
de la colla van partir amb avió el
dimarts 9 de setembre. En total,
fins una vintena de membres dels
Geganters i Grallers de la Llacu-
na van fer cap a Itàlia. El mateix
dimarts, en arribar, es van dedicar
a visitarels llocs més importants
de Roma. Van visitar l’emblemà-
tic Colosseu, la Fontana di Trevi,
la plaça d’Espanya i el Fòrum Ro-
mà, entre d’altres. 

El gran dia va arribar el dime-
cres dia 10, un moment històric
per als Geganters i Grallers de la
Llacuna, que actuarien en l’au-
diència general del Sant Pare. Al
voltant d’1/4 de 9 del matí van
plantar els gegants en un dels car-

rers principals de la capital italia-
na. Com que hi havia poca distan-
cia fins a la Ciutat del Vaticà, els
van portar a coll, en forma de cer-
cavila, per diversos carrers de Ro-
ma. Els gegants van crear molta
expectació durant el recorregut
fins a arribar al Vaticà, ja que els
ciutadants i turistes es volien fer
fotografies amb els gegants de la
Llacuna al llarg del trajecte.

Arribats a l’accés a la Santa Seu,
la policia italiana els va acompa-
nyar fins a la porta principal de
l’edifici, on tindria lloc l’audiència
papal. Aquell va ser un moment
molt emotiu. Unes figures tan
emblemàtiques del folklore cata-
là, com són els gegants, entraven a
l’interior de la sala d’audiències
del Sant Pare. Els gegants bom-
bers de la Llacuna van fer apari-
ció a l’entrada de dita sala i van
procedir a baixar per les escales,
cobertes per una catifa vermella, i
davant de la mirada d’una gran

quantitat de gent que volien im-
mortalitzar aquest moment amb
fotografies i vídeo. Finalment els
gegants els van col·locar a un cos-
tat de l’escenari, on el sant pare,
Benet XVI, es va mostrar davant
de tothom, rebut entre calorosos
aplaudiments. Durant el transcurs
de l’audiència es van anar anome-
nant, en les respectives llengües,
els diferents grups vinguts de tot
el món. Per tant, la salutació en-
vers la colla anoienca va arribar
en el moment en què es va fer el
discurs en castellà.

L’actuació dels Geganters i Gra-
llers de la Llacuna va tenir lloc, fi-
nalment, com a gegants bombers
que són, en el moment en què el
Sant Pare rebia la gent amb diver-
ses malalties o discapacitada.
L’actuació va consistir en els gra-
llers interpretant una peça musi-
cal, mentre els gegants es van
quedar quiets de cara al Sant Pa-
re.

Tant els gegants com els gegan-
ters i grallers de la Llacuna van
ser beneïts pel papa, Benet XVI,
juntament amb tots els assistents
a l’audiència. En aquesta audien-
cia també hi havia alguns grups
catalans, entre els quals també hi
havia els Armats de Mataró. 

ARXIU/GEGANTERS LL.
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Una experiència inoblidable per als Geganters i Grallers de la Llacuna

Els Geganters de la Llacuna van a
Roma per actuar davant Benet XVI
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L’estada de la colla
llacunenca a Roma va
ser coronada amb la
benedicció del sant
pare, Benet XVI

La Mostra canvia la
seva data habitual
pel mes d’abril

La propera edició de La Mos-
tra –Fira de teatre infantil i ju-
venil d’Igualada– es durà a ter-
me entre els dies 1 i 5 d’abril
del 2009. Aquest avançament
en el temps respon a la volun-
tat d’ajustar la fira al calendari
de programació de la tempora-
da teatral. A final de setembre
s’obrirà el període d’inscripció
de les companyies per partici-
par a la 20a edició. La Mostra
és un mercat d’arts escèniques
de les terres de parla catalana
especialitzat en teatre infantil i
juvenil.

Cançons d’arrel a la
llibreria Llegim...?
en un nou concert

Aquest dissabte, dia 20 de se-
tembre, a les 9 del vespre, a la
capelleta de la Mare de Déu de
Montserrat, la llibreria Lle-
gim...? continua amb el cicle
de concerts breus d’estiu-tar-
dor. En aquesta ocasió serà un
de cançó tradicional catalana i
presentació de la nova produc-
ció discogràfica VIDA, de Ma-
ria Antònia Pujol (MAPS.cat)
on assistirà la mateixa autora,
que ens oferirà un grapat de
boniques cançons dels Països
Catalans.


