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El Cerka’l Festival es va acomia-
dar diumenge al vespre de tres
dies d’intensa activitat artística
amb un balanç de més de 7.000 es-
pectadors. D’aquesta forma, el
certamen manté la xifra de visi-
tants de l’any passat, encara que
cal tenir en compte que el festival
ha comptat enguany amb una dia
menys de programació. Hèctor
Boada, director del Cerka’l, valo-
ra molt positivament aquest re-
sultat i comenta que «a la gent li
ha agradat força la programació i
hem rebut moltes felicitacions».
Boada destaca especialment les
actuacions de Muyayos de Raïz,
que divendres va entusiasmar el
públic amb la seva barreja de mú-
sica cèltica i bàltica; dels portu-
guesos OliverTreeDance; de Cir-
ko Oxidado, que va mostrar «mol-
tíssim nivell» en la seva mostra de
clown acrobàtic; i de Lanònima
Imperial, una de les apostes més
concorregudes del festival. A més
a més, el director del Cerka’l vol
agrair especialment l’ajuda dels
molts col·laboradors de què dis-
posa el certamen i que, entre al-
tres facilitats, diposen d’allotja-
ment als artistes participants i
preparen càterings. 

La darrera jornada del sisè Cer-

tamen de Músiques i Arts Escèni-
ques Alternatives de Piera va es-
tar repleta de propostes innova-
dores, arriscades i experimentals
que van sorprendre al gran nom-
bre de públic que va apropar-s’hi. 

Els primers a obrir aquest últim
bloc del festival, anomenat «Tam-
Tam», van ser el Conjunto musi-
cal de corte moderno amb l’es-
pectacle «Gramàtiques del
plaer». Espe Piñero va oferir una
actuació poètico-sensorial que va
fer despertar els sentits més ama-
gats del públic assistent. Seguida-
ment, a l’escenari Gall Mullat, la
companyia Loco Brusca de l’ar-
gentí Luis Brusca va deixar atònit

i bocabadat al públic pierenc.
«Agonia de la natura», així és com
s’anomena el seu espectacle que
explica la relació entre la natura-
lesa i els éssers humans a partir de
la improvisació, la ironia, la músi-
ca en directe i l’experimentació. I
després d’aquests dos espectacles
més teatrals va ser el torn de la
música positiva de Nomhadas.
Aquesta banda treballa amb dife-
rents estils musicals com el reg-
gae, el hip-hop, el funk o el fla-
menc, i elabora una música que
com ells mateixos afirmen és
«una expressió de reminiscències
morunes, mediterrànies, i resso-
nàncies d’Orient, sobre sons elec-

trònics, orgànics i ritmes tribals».  
Tot seguit va arribar un dels es-

pectacles més esperats: «Varia-
cions al·leluia» de Lanònima Im-
perial. Una obra de música, dansa
i teatre de la mà d’Olga Clavel,
Yester Mulens, Juan Carlos Verdú
i la veu i la guitarra de Mürfila, re-
presentant un personatge entre
dolç i pervers. L’espectacle és ple
de situacions enigmàtiques en
què la por envaeix els protagonis-
tes i ells intenten desfer-se’n a
partir de moviments ràpids i sen-
suals. Ja arribant a la recta final
del festival, Pau Riba va pujar a
l’escenari amb la seva banda Mu-
uu per oferir el show «Electroxic
Accid Dioptria Xou». El cantau-
tor català va començar dient que
faria «unes quantes cançons de
tots els temps; de tots els meus
temps, que són molts», i així va ser
com va reeditar temes clàssics per
donar-los-hi un toc més roquer.
Pau Riba també va cantar un pa-
rell de temes del seu nou disc «Vi-
rus Laics» que sortirà a la venda
properament. 

I per diu adéu, es va procedir a
cremar la «Maleïda aranya», obra
de Txema Rico. Segons l’artista,
«la maleïda aranya és un animal
dolent i representa el consumisme,
és una obra feta per ser destruïda»,
va concloure Rico. 

El Cerka’l arrisca en la seva programació
i aconsegueix un balanç de 7.000 visitants
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Moment de la representació de Lanònima Imperial, diumenge a la nit
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Piera amenitza
les nits d’agost
amb sessions de
cinema de terror

L’associació juvenil 83 i mig
organitza, a partir d’avui i fins
el proper dissabte, la primera
edició del Festival de Cinema
de Terror de Piera. El certa-
men inclou la projecció de cinc
pel·lícules, cada nit a les 10, al
Teatre Foment. Els films que
es projectaran són «REC», «El
orfanato», «The Messenger»,
«Saw» i «Ouija». Cada sessió té
un preu de dos euros. També es
pot adquirir un abonament per
a tots els dies per set euros.

Són especialment recomena-
bles les cintes «REC» i «El or-
fanato». La primera, signada
per Jaume Balagueró i Paco
Plaza, és una cita imprescindi-
ble per als amants del gènere.
Una càmera enregistra un re-
portatge per a televisió sobre
el servei de nit d’uns bombers.
Tots es desplacen fins a un edi-
fici per rescatar una anciana,
però un cop hi arriben la situa-
ció és molt diferent: la dona no
necessita ajuda, està infectada
per un virus estrany. Per la seva
banda, «El orfanato» és l’òpe-
ra prima de J.A. Bayona, un
dels millor films espanyols dels
darres temps. T’agradarà si et
van agradar «Los otros» i «El
laberinto del fauno».
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