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CULTURES

Menaix a Truà és d’aquells grups
que costa de veure. Les agendes
atapeïdes dels tres components
que formen el grup (el menorquí
Cris Juanico, el manresà Juanjo
Muñoz i el manresà d’adopció
Toni Xuclà) dificulten la trobada
entre els artistes. De fet, a Manre-
sa hi han actuat en molt poques
ocasions, entre les quals destaca
un concert de l’any , també a
la sala El Sielu. Enguany, que ce-
lebren deu anys com a formació,
presenten el disc Com el vent,
que, a més de produir-lo a la ca-
pital del Bages, aquesta nit també
hi serà presentat en el marc del ci-
cle El Club de la cançó.

Com el vent es va gravar en
bona mesura a Menorca l’estiu
de l’any passat i aquesta estada es

nota en la seva concepció del tre-
ball, amb peces que retraten l’i-
maginari d’aquesta illa i de la res-
ta de territoris de les Balears. De fet,
el treball busca la naturalitat en el
so i reflecteix molt bé la sonoritat
mediterrània amb la qual es va
concebre aquest trio. Aquest tercer
disc, a més d’incorporar deu nous
temes, també ofereix dues ver-
sions, entre les quals destaca A l’al-
ba, la primera adaptació que es fa
en català d’aquest tema de Luis
Eduardo Aute.

Menaix a Truà va néixer l’any
 per fer una sèrie de concerts
en acústic per sales de Catalunya.
El projecte cristal·litzaria el de-
sembre d’aquell any en un concert
al teatre de Bescanó, on s’enregis-
traria el seu primer disc, que sor-
tiria l’any . Dos anys després
presentarien Petits moments d’es-
tricta simpatia i, des de llavors, no
havien gravat res més. Ara, deu
anys després del naixement, estan
de celebració i ho commemoraran
amb un concert ple de sorpreses el
 de maig a l’Auditori de Barce-
lona.
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Menaix a Truà porta a
Manresa el seu últim disc
l’any del desè aniversari

MÚSICA GLOBAL

Toni Xuclà (esquerra), Cris Juanico (centre) i Juanjo Muñoz

LA PROPOSTA

� LLOC: Sala El Sielu de Manresa. 
� DIA:  avui, a les deu de la nit � ADREÇA:
plaça de Valldaura, 1 PREU:  10 euros
l’entrada

MENAIX A TRUÀ

«El llibre també és per a  anys?»,
va preguntar la nena. «És per a tot-
hom», va respondre l’autora del
text, Anna Obiols. Ella, asseguda en
una taula presidida per un dibuix
de l’immortal Charlie Rivel, al cos-
tat de l’autor de la il·lustració, el
manresà Joan Subirana, Subi, aca-
baven de presentar a Manresa
Charlie, nas de llautó, el llibre que
els ha valgut el XXVIII Premi Des-
tino Infantil Apel·les Mestres. Una
una obra que Pep Molist, respon-
sable de la biblioteca infantil del
Casino i promotor de la Setmana
del Llibre Infantil i Juvenil, va qua-
lificar amb els adjectius de «valent
i agosarat. Un llibre que pot  mar-
car un punt d’inflexió».

Diuen que menys, de vegades,
és més. I aquest és el cas. L’argu-
ment de Charlie, nas de llautó el
configura el vermell i el negre dels
dibuixos i tres versos: «Sota un
cel vermell/ la cadira és el seu as-
tre/ i el silenci, la paraula».
Això i aquell auuuuuuu!
tan característic del pallas-
so. Minimalista, sintètic,
essencial. Explicava l’auto-
ra, Anna Obiols, per a qui el
clown de Cubelles és «una
passió personal», i amb el
llibre han intentat trans-
metre la idea del mateix
Rivel: «expressar molt amb
molt poc. Per això, tants
espais i tan poc text. Com
els silencis de Rivel, que
no necessitava res més que
una  guitarra i una cadira».
I que aquesta idea, simple,
però no simplista, senzilla,
però no fàcil, no va sorgir de
manera espontània: «ini-
cialment, Subi i jo volíem

mostrar un univers, el del món del
circ, ple de color, d’elements, de
personatges...». Però un cop apro-
fundint en la biografia de Charlie
Rivel «vam anar cap a l’altra di-
recció: depurant i sintetitzant. Aga-
fant l’essència del personatge, in-
tentant que la història se sostenís
amb el mínim». Així, remarcava
Subi, de l’oli i de l’acrílic i dels de-
gradats va passar «a la tinta xine-
sa feta amb ploma i amb un traç
que atorgués al dibuix la sensació
de casualitat, una simplicitat que
anés en coherència amb el perso-
natge». Hores i hores d’esbossos. La
idea? Que el llibre serveixi per co-
nèixer una mica més Rivel i perquè
petits i grans afegeixin amb la seva
imaginació  les seves pròpies his-
tòries. Van presentar el projecte, no
acabat, al premi Apel·les Mestres
i «la sorpresa en guanyar-lo» ha «fa-
cilitat la seva publicació, fins i tot
amb la proposta de coberta que
volíem». Sense títol i sense autoria,
només amb el dibuix de Rivel
udolant i «el romanticisme» del nas
de llautó que li dóna títol. Verme-
lla en català; negra en castellà.

Obiols coneix bé el personatge.
I el mima amb un torrent de pa-
raules que Subi ha visualitzat i ha
acotat abans. Somriu mentre ex-

plica anècdotes. Com la
del nom real del pallas-
so. De mare francesa i
pare català, tots dos ar-
tistes de circ, Charlie Ri-
vel (Josep Andreu Las-
serre) va néixer a Cube-
lles, on s’havia instal·lat
la vela del circ, i li van
posar de nom Josep per-
què l’alcalde de la po-
blació se’n deia. Obiols i
Subi es troben amb d’al-
tres fans de Rivel. Com
Carme Villanueva, mes-
tra de l’escola bressol
l’Espurna, un centre on
el pallasso és, des de fa
anys, un dels seus pro-
tagonistes. Ara, amb un
llibre nou.
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«Hem intentat traduir l’essència i els
silencis de Charlie Rivel amb el mínim»
L’escriptora Anna Obiols i l’il·lustrador Subi expliquen quin ha
estat el procés de creació del darrer premi Apel·les Mestres

Crònica El llibre premiat es va
presentar dins els actes de la
Setmana del Llibre Infantil i
Juvenil de Manresa

Obiols, per a qui el pallasso és
«una passió personal»,
explicava que han provat
d’«expressar molt amb poc»

Tres versos i el vermell i el
negre de les il·lustracions
configuren un llibre qualificat
de «valent i agosarat»

EL LLIBRE

CHARLIE, 
NAS DE LLAUTÓ
XXVIII PREMI APEL·LES
MESTRES

�Anna Obiols i Subi

PLANETA. BARCELONA. 12,95 EUROS

Els autors, Anna Obiols i Joan Subirana, Subi
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