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La sala gran d’El
Sielu de Manresa va
acollir divendres a la
nit la presentació en

societat del primer disc de Projecte
Bu. A la banda manresana, finalista
en l’edició de l’any passat dels
premis Sona , li havia quedat
aquesta espina clavada. 

El guanyador del certamen té
sempre com a premi l’edició i pro-
moció d’un CD. I Projecte Bu va es-
tar tan a la vora de guanyar-lo
que a partir d’aquell moment van
tenir clar que el seu objectiu seria
aquest. Un any més tard, el flamant
Vol. ha sortit al carrer. És un disc

autoeditat i autoproduït, que ha
costat grans esforços a la banda, i
en el qual hi ha tretze cançons que
formen el corpus central del seu re-
pertori. Divendres va arribar el
moment de la presentació oficial
i l’ocasió va valer la pena.

Hi havia moltes ganes de sentir
aquest concert. Ja des d’una esto-
na abans la sala s’havia omplert de
públic que havia comprat l’entra-
da anticipadament. 

Projecte Bu ja s’havia sentit al-
tres vegades a Manresa. Divendres,
però, hi havia la sensació que es
tractava d’una nit especial, com si
fos la primera actuació, com si
les actuacions anteriors haguessin
estat assajos per a aquest gran
dia. Miquel Coll, Ferran Tomàs i
Òscar Calvo van sortir a l’escena-
ri molt seriosos i concentrats, amb

una posada en escena sòbria però
estudiada, i amb els deures fets.
Una mica nerviosos, és cert. 

De fet, al davant tenien un gran
compromís: molts amics a la sala,
i ja se sap que els amics sempre
són els més crítics. 

Tot i així, de seguida que van co-
mençar a tocar van convèncer
tothom que la maduresa, encara
que prematurament, ja ha arribat
per a aquest jove trio manresà. La
sensació era la de tenir al davant
un grup consolidat que ja es pot
bregar en qualsevol escenari que

se li presenti. És veritat que enca-
ra hi ha moltes coses que han de
millorar. Les lletres són puerils, les
cançons encara responen a uns cli-
xés molt tòpics i de Bu a grans ban-
des com per exemple Muse enca-
ra hi ha un abisme (tot i que no tan
gran com pugui fer pensar aques-
ta comparació). 

També és cert, però, que poques
bandes presenten un nivell tan alt
de qualitat en directe i, sobretot, de
creativitat, a aquestes altures.

De fet, en aquest concert van
presentar cançons que no són al

disc, que potser s’inclouran en el
pròxim. Presentar un primer disc
i fer cançons del segon és un luxe
que és a l’abast de pocs grups. 

El que més convenç de Bu,
però, és l’actitud musical que mos-
tra. Amb un cert gust per l’estri-
dència, Projecte Bu és, encara que
pugui semblar una contradicció,
una banda curosa, neta i agrada-
ble a l’oïda. L’ús que fan de les har-
monies és original i suggerent.
Molt directe en el directe, tot i
que alterna amb perfecció amb ba-
ses pregravades. I les composi-
cions són a l’abast de qualsevol ti-
pus de públic que no tingui pre-
judicis amb la distorsió poderosa. 

Divendres, doncs, van fer una
gran actuació i es van posar el
públic manresà a la butxaca, que
va demanar fins a dues tandes de
bisos. Ara només falta el més im-
portant (i difícil alhora). Ara només
falta que la resta del país conegui
Bu i es rendeixi també a la seva
màgia.
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El nou disc de
Projecte Bu
omple la sala
gran d’El Sielu

El públic va acollir el grup en un ambient
especial i va lliurar-se a les seves cançons
�

Una imatge d’arxiu del grup Projecte Bu, que va ser a El Sielu divendres

ARXIU/MIREIA ARSO

UN GRUP DE CASA Projecte Bu, la banda manresana finalista del Sona 9 en l’edició de l’any passat, va ser divendres a la sala gran d’El Sielu.
El local va omplir-se a vessar, amb públic disposat a abocar-se a les seves cançons i amb l’ambient propi d’un concert ofert per gent de casa.
Divendres hi havia la sensació que era una nit especial, com si fos la seva primera actuació. Van convèncer tothom 

�

La banda va ficar-se el públic
manresà a la butxaca, i
aquest va demanar fins a
dues tandes de bisos

Projecte Bu és un grup
manresà que va resultar
finalista del premi Sona 9 en
l’edició de l’any passat  

La formació va demostrar que
s’ha consolidat com una
banda madura, preparada per
actuar en qualsevol escenari

Un moment de l’escenificació, a la Sala Petita del Kursaal

JOSEP ROJAS

La penúltima de les pro-
postes del primer cicle
de lectures dramatitza-
des a la Sala Petita del

Kursaal de Manresa va portar a l’es-
cenari del teatre l’adaptació de l’obra
narrativa de Pietro Aretino Diàlegs,
en la seva adaptació teatral presen-
tada com a Jardí de dones, adapta-
da per Jaume Melendres, sota la
direcció de Joan Castells i interpre-
tada per Anna Briansó, Clara del
Ruste, Aina Huguet, Spei Macià,
Àngels Torrents i Joan Torrents.

Possiblement partint de la influ-
ència narrativa d’Il Decamerone de

Boccaccio, Jardí de dones presenta
la història de Nana, que es planteja
quin és el millor futur per a la seva
filla Pipa: casada, monja o prostitu-
ta. Per això, convoca al seu jardí
testimonis directes i que la seva fi-
lla Pipa, esculli. 

El relat de cadascuna de les pro-
tagonistes desgrana amb estil i grà-
cia la seva experiència personal. La
posada en escena de Jardí de dones
va ser propera a la radionovel·la, amb
una aposta escènica mínima, gaire-
bé d’acompanyament, donant èm-
fasi al text i a les intèrprets. Sorprèn
que, tot i tractar-se de l’adaptació
d’un text renaixentista i masculí,
estigui impregnat d’un primitiu fe-
minisme encara pendent d’etique-
ta, més que res, cada relat i cada ex-
periència de cadascuna de les dones,

és totalment la seva reivindicació i
defensa com a dones i com a estil de
vida escollit. Un correcte repartiment
que en la lectura de divendres des-
taca la presència escènica de Clara
del Ruste i Spei Macià, possible-
ment els dos personatges més con-
trastats. El text de Jardí de dones és
una troballa enginyosa, en la qual tot
i les evidències, és farcit d’una efec-
tiva subtilitat en les seves paraules i
del que seria interessant, aconseguir-
ne gaudir amb una total posada en
escena.
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«Jardí de dones», lectura amb enginy

crònica
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L’obra de lectura dramatitzada
té un repartiment correcte i en
la sessió de divendres hi ha
Clara del Ruste i Spei Macià
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