
››CULTURES Música. El cantant espanyol
Antonio Carmona va actuar
dissabte a la nit, juntament
amb Rosario Flores, en un
concert a Mèxic, i va mostrar
les seves arrels flamenques.

Cinema. Cinc pel·lícules
aspiraran aquest 2008 al premi
Goya a la millor pel·lícula
estrangera de parla hispana.
Entre les candidates hi ha
films d’Argentina, Chile i Perú.
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Catalunya i Àfrica ballen juntes al Kursaal
El Casal Cultural Dansaires Manresans presenta «Encontres» a la Sala Gran

DANSA

MARTA PICH
Manresa

L’esbart del Casal Cultural
Dansaires Manresans va presen-
tar dissabte al vespre a la Sala
Gran del teatre Kursaal  Encon-
tres: de Casamance a Catalunya
en blanc i negre, un espectacle que
combinava música, dansa, pintu-
ra, escenografia i vídeo. El mun-
tatge va fusionar les cultures tra-
dicionals de Casamance (Sene-
gal) amb les catalanes, amb l’ob-
jectiu  d’apropar dos mons, apa-
rentment diferents, i transmetre
un missatge de pau, respecte i to-
lerància. L’encontre es va traduir
a l’escenari amb una lectura dife-
rent de cadascuna de les danses i
cançons que s’hi van interpretar.
Aquest projecte ha rebut el su-
port econòmic i la col·laboració
de l’Obra Social de Caixa Catalu-
nya i el suport de la Diputació de
Bareclona i l’Ajuntament de
Manresa. Un euro de cada entra-
da de la representació de dissabte
va anar destinat a col·laborar amb
l’ONG AÏMA-SM, entitat de su-
port a malalts mentals de l’Àfrica
occidental. A la meitat de l’espec-
tacle es van entregar els diners re-
captats a Lluís Pinyot, que en
nom d’aquesta organització va
obsequiar l’entitat manresana
amb un tapís africà. L’animador
també va aportar el seu granet de
sorra a l’espectacle interpretant
una cançó anomenada Gràcies,
«que a l’Àfrica canten en les setan-
ta llengües que coexisteixen a Cos-
ta d’Ivori, però que aquesta nit us
cantaré en versió reduïda». 

Aquest espectacle intercultural i
multidisciplinari va unir artistes
amateurs i professionals, tant de
Casamance com de Catalunya.
Al llarg de poc més d’una hora de
representació, una banda de cinc
músics va acompanyar els dansa-
ires en un escenari que es presen-
tava entre un baobab africà i una
persiana de cordill mediterrània.
La banda era formada per Josep
Noguera (guitarra), Bacary Keïta
(percussió, kora, balafon i veu so-
lista), Francesc Xavier Riera (gra-
lla, tarota, flauta, gaote i flabiol),
Daniel Ruiz (percussió africana) i
Pol Alzina (acordió). La formació
es completava amb les veus d’E-
mi León, Bea Flores i Lídia Ma-
llofré. Una pantalla amb projec-
cions, de la mà d’Elkaktus, mos-
trava la realitat quotidiana de la
cultura catalana i l’africana i se-
parava els dos espais. Les imatges
eren un complement perfecte per
apropar a l’espectador tot el que
s’anava succeint. Mentrestant,  a
un costat de l’escenari, en Samba

va anar pintant durant la vetllada
un paisatge de l’Àfrica. 

La dansa és el puntal de l’espec-
tacle i ofereix una petita mostra
de balls africans, acompanyats
per la percussió típica del país,
combinats amb el so de la gralla i
danses tradicionals d’aquí amb la
seva pròpia música. La platea del
teatre es va convertir en més d’u-
na ocasió en l’escenari on els dan-
saires interpreten, per exemple, el
ball de bastons. El galop de pan-
deretes i la capdansada són al-
guns dels altres balls que l’esbart
mostra a Encontres.

El repertori musical també en-
llaça ambdues cultures de mane-
ra compacta, adaptant-lo als nous
temps. Així, el ritme africà Dum
dum ba combina la peça Tamala
amb el Ball d’en Joan Garí i la
dansa de la pluja Abalibà, s’uneix
amb la composició tradicional ca-
talana Xica bonica. L’espectacle
també inclou una particular ver-
sió de Son soneta, que el senegalès
Bacary interpreta en català acom-
panyat de la kora, un instrument
de corda africà. Encara més cu-
riós és el ball que protagonitza un
gegantó manresà amb una màsca-

ra africana al so de la melodia de
L’àliga de la Patum de Berga.

El ritme és constant durant l’es-
pectacle fins a culminar en una
explosió d’energia amb la presèn-
cia de tots els participants a l’es-
cenari. L’esbart es va acomiadar
amb una dansa que, curiosament,
al Senegal serveix per donar la
benvinguda, amb l’objectiu de
«deixar la porta oberta a Àfrica des
del Kursaal». Al final, artistes i ba-
llarins africans, a través d’imatges
projectades a la pantalla, van aca-
bar ballant conjuntament amb els
artistes en directe a l’escenari.
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La platea del teatre Kursaal també va servir d’escenari
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Lluís Pinyot, de l’ONG AÏMA, amb un obsequi per al Casal
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Els dansaires van oferir un repertori variat i van estar acompanyats a l’escenari per una banda de cinc músics

CRÍTICA / Jordi Bordas
Cinema /

«Red de mentiras»

El vessant més
eficient de Scott

Direcció: Ridley Scot. Intèrprets:
Leonardo DiCaprio, Russell Crowe,

Mark Strong, Oscar Isaac.
Manresa, Abrera

R idley Scott va generar
unes grans expectati-
ves en els seus primers

llargmetratges –Los duelis-
tas, Alien, Blade Runner–,
que semblaven anunciar un
cineasta important. La seva
trajectòria posterior, tan
eclèctica com irregular, ha
frustrat, però, aquesta hipò-
tesi: el director britànic no
és més que un artesà com-
petent. L’autor de Gladiator
torna al thriller en el seu
nou projecte, però, si en el tí-
tol precedent –American
Caesar– recreava l’univers
mafiós, en aquesta ocasió
assumeix els paràmetres del
cinema d’espionatge. Red
de mentiras té un escenari
de molta actualitat. La
Guerra Freda, el teló de
fons de moltes pel·lícules
d’aquest subgènere, ha estat
substituït pel panorama de-
solador, definit per l’ame-
naça mundial de l’integris-
me islàmi, que va emergir
tràgicament el 11-S. El con-
ductor del film, Roger Fer-
ris, és un agent de la CIA, un
dels especialistes més bri-
llants de l’Orient Mitjà, que
viatja fins a Jordània per
cercar el líder d’una organit-
zació que està sembrant el
terror a Europa; el seu cap,
Ed Hoffman, controla des
dels Estats Units tots els
seus moviments. L’engra-
natge narratiu i dramàtic
funciona sense fissures:
Scott imposa un vigor ex-
pressiu que no decau en cap
instant, al llarg de les dues
hores de metratge. El relat
s’aferma en dos personatges
–Ferris i Hoffman– convin-
centment traçats i esplèndi-
dament interpretats per uns
actors en estat de gràcia:
Leonardo DiCaprio i Rus-
sell Crowe. En Red de men-
tiras, podem gaudir, doncs,
del vessant més eficient de
Scott. Tanmateix, el llargme-
tratge també evidencia les
seves febleses: el realitzador
anglès fracassa en el seu in-
tent de configurar un retrat
crític, i el resultat final es re-
vela tan sòlid com epidèr-
mic. La trama electritzant i
actual no deixa cap pòsit
després del seu visionat.


