
MÚSICA PRIMAVERAL les cançons d’abril esclataran per primera vegada aquesta nit a el sielu de manresa
oferint un so acústic que pretén transportar emocionalment el públic a una atmosfera delicada i en calma. amb
clares reminiscències d’els convidats, el quintet estrenarà versions i dos temes nous: Creies i Porta’m ben lluny 
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A principi d’aquest any, el grup
manresà Els Convidats es va dis-
soldre després de quinze anys de
carrera. De les cendres d’aquesta
banda, n’ha sorgit un nou projec-
te musical: Abril, liderat per dos ex-
components de la formació des-
apareguda, Jordi Ribot i Àfrica Pé-
rez. Avui el grup de pop català es
presenta oficialment, a les deu de
la nit  a El Sielu (10 euros), en el
marc del programa El club de la
cançó de Manresa.

Malgrat que Abril té nous com-
ponents i un repertori renovat, la
presència de temes d’Els Convidats
tindrà un pes important en les
seves actuacions. Així, Abril esde-
vé una continuació d’aquella his-
tòria tot i que torna amb una so-
noritat més tranquil·la, cuidada,
melòdica i emocional. Les incor-
poracions del pianista David Mar-
tell (Manresa), la violoncel·lista
Marta Canellas (Artés) i la violinista
Anna Clarena (Fonollosa) han
contribuït a donar un to més bal-
sàmic al grup.

Jordi Ribot (guitarra i veu) afir-
ma que l’objectiu d’Abril és «emo-
cionar, commoure i arribar al cor
de tothom» i assenyala que en els
concerts el grup pretén ser «un oasi
dins del soroll». Aquesta nit, la
flamant banda estrenarà dues can-
çons pròpies Creies i Porta’m ben
lluny. A més d’interpretar noves

versions d’artistes com Glaucs (Els
teus ulls glaucs), Alan Parsons (No
diguis res), Lluís Llach (Cançó a
Mahalta), Fito Páez (Once y seis) i
Luis Eduardo Aute (Todo es men-
tira), entre d’altres, Abril recupe-
rarà alguns dels clàssics d’Els Con-
vidats com Em vols abraçar, Júlia
i Tres monedes, compostes per Ri-
bot. Avui també sonoran antigues
versions com Once y seis, de Fito
Páez, i Prou, de Sam Brown.

Jordi Ribot destaca que «no
hem volgut fer un Convidats 2, per-
què amb els nous arranjaments i
la incorporació d’instruments la
sonoritat és diferent; ara bé, som
el que érem, la manera de fer és la
mateixa, la veu de l’Àfrica i la meva
forma de compodre i tocar la gui-
tarra també, per això a la gent a qui
agradaven Els Convidats li agra-
darà Abril». Pel que fa a l’actuació
d’aquesta nit, Ribot assegura que

s’intentarà assolir una bona «con-
nexió» amb el públic, posant sem-
pre el «sentit de l’humor» per en-
davant. El guitarrista i compositor
manresà, que va enregistrar 6 dis-
cos amb l’anterior  grup (Els Con-
vidats), no descarta gravar un nou
disc, però reconeix que cal anar a
poc a poc: «primer volem posar el
producte en escena i veure les re-
accions, no hi ha pressa, però sí
que em faria il·lusió».
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Abril es presenta avui a Manresa
per agafar el relleu a Els Convidats
El flamant quintet, liderat per Jordi Ribot i Àfrica Pérez, recull el testimoni de la mítica banda

manresana, dissolta el gener passat, amb nou repertori i components, i un pop més intimista


IMATGE PROMOCIONAL

Abril són, d’esquerra a dreta: Anna Clarena, Jordi Ribot, Àfrica Pérez, David Martell i Marta Canellas

Els Miserables s’estrena demà
al Barcelona Teatre Musical (BTM),
on farà estada fins al desembre,
precedit per una gran expectació.
El compositor de Puig-reig Sergi
Cuenca forma part de l’equip ar-
tístic com a assistent a la direcció
musical. 

El clam a favor de la justícia so-
cial amb que Víctor Hugo va cons-
truir l’imponent creació novel·lís-
tica d’Els Miserables compleix un
quart de segle del format escènic
amb què s’ha constituït com un
dels grans musicals del teatre con-
temporani. Han passat cent cin-
quanta anys des que l’insigne es-
criptor francès va acabar la re-
dacció d’una de les grans fites de
la narrativa universal, però la de-
núncia de les condicions dels més
desfavorits es manté vigent i el
públic català té avui l’oportunitat
de conèixer l’obra a partir de la ver-
sió en castellà que la productora
Stage Entertainment estrena al
Barcelona Teatre Musical, el re-
convertit pavelló esportiu de Mont-
juïc on farà estada durant, aproxi-
madament, mig any. 

El compositor de Puig-reig Ser-
gi Cuenca figura com a assistent a
la direcció musical, que exerceix
Alfonso Casado, i també oficia de
pianista en les funcions al BTM.
Cuenca ha treballat els darrers
anys en espectacles com Chicago,
Cabaret, Mar i cel i La Lloll, 25 anys,
entre d’altres, un bagatge que va
portar Stage a oferir-li un càrrec de
confiança amb el trasllat d’Els mi-
serables de Madrid a Barcelona. Tal
com va explicar a Regió7, «és el
musical que tothom voldria fer».

Els Miserables s’instal·la a Bar-
celona amb una campanya de
promoció com poques s’han vist
abans a la ciutat. Tot i que no hi ha
fixada una data de sortida, el ritme
de venda d’entrades és d’un miler
de localitats el dia, segons dades de
la productora. Una xifra que no ha
d’estranyar perquè el muntatge
és, en una arrencada del curs tea-
tral farcida de musicals, l’estrella
que més brilla. El públic dictarà
sentència, però els mitjans inver-
tits i el ressò de les funcions de Ma-
drid auguren un èxit sense gaires
precedents.
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El compositor de
Puig-reig Sergi Cuenca
forma part de l’equip artístic
del prometedor espectacle



Barcelona acull
demà l’estrena
d’un clàssic dels
musicals: «Els
Miserables»

Els propers dies 4 i 5 d’octubre,
es farà un càsting al Berguedà per
escollir els personatges de la nova
sèrie de TV3 Olor de Colònia, ba-
sada en la reeixida novel·la de Síl-
via Alcàntara, de Puig-reig. La sè-
rie estarà dirigida per Lluís Güell
i produïda per Diagonal TV.

L’empresa Actor’s Gallery serà
l’encarregada de dur a terme la
prova, en la qual es busquen ho-
mes, dones, nens i nenes de totes
les  edats. També se seleccionen
persones amb coneixements dels
oficis següents : teixidors, mecà-
nics de fàbrica, campaners i gent
amb experiència de treball al món
de les colònies. Dimarts que ve, el
càsting tindrà lloc a la Torre de l’A-
mo de Viladomiu Nou (Gironella),
de 10 h a 14.30 h i de 15 h a 18 h.
L’endemà es farà a l’Hotel Ciutat de
Berga, de 10 h a 14.30 h i de 16 h a
19.30 h. Per participar al càsting és

imprescindible presentar fotocò-
pia del DNI i  número d’afiliació de
la Seguretat Social. Les dates pre-
vistes del rodatge són del 21 de no-
vembre fins al 27 de gener.

La pel·lícula evocarà les vivèn-
cies d’uns personatges tremen-
dament humans, amb les seves
contradiccions, pors i debilitats, on
les amos i els treballadors lluiten
per salvar la fàbrica. Un film que
reflecteix la vida d’una colònia on
néixer, viure, reproduir-se i morir
entre les parets d’una fàbrica sig-
nifica molt més que un lloc de tre-
ball.
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La sèrie «Olor de Colònia» busca actors
Gironella i Berga acolliran

els càstings per a la futura
adaptació en televisió de la
novel·la de Sílvia Alcàntara
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