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CULTURES

Remendaos, en el concert de presentació de Reset, el febrer passat, a Cal Gallifa de Sant Joan

aRxIU/SílvIa BElMONT

El febrer d’aquest any, els sant-
joanencs Remendaos presenta-
ven a Cal Gallifa el seu retorn als
escenaris amb el disc Reset. Avui,
a la sala manresana El Sielu, s’en-
carregaran de posar punt final a
una gira amb una quarantena de
concerts que els ha portat per di-
ferents punts de la geografia es-
panyola, i també a Rússia, un país
on «possiblement» repetiran. La
nit d’avui servirà per repassar el
disc i per recuperar algunes «can-
çons de sempre», explica Antonio
Borja, veu dels Remendaos, com
Manuel o Carrera a la luna. I tam-
bé per començar a escalfar motors:
l’any que ve es compleix el quinzè
aniversari de la banda.

Antonio Borja el Remendao
(guitarra flamenca i veu); Sergi
García Bassman (baix elèctric i
cors) i Joan García (cajón, per-
cussions i cors) ja tenen al cap la
preparació d’un nou espectacle
que tindrà com a base la sortida al
mercat d’un disc recopilatori amb
els temes dels seus quatre treballs
«revisats i renovats»,, explica Bor-
ja. La intenció és tenir-lo enllestit
a principi de l’any que ve i rodar-

lo amb una nova gira. Molt «satis-
fets»,  assegura Borja, de l’accep-
tació de Reset, «un disc que ha
agradat i amb el qual hem de-
mostrat que encara hi érem», Re-
mendaos -exponents de la rumba
i del mestissatge- vol continuar
provant fortuna a l’estranger i,
també, a l’estat espanyol. Mante-
nir una línia que han obert amb
Reset i que els ha funcionat: «cre-
iem que hi ha mercat per a la nos-
tra música i, si podem, l’hem d’a-
profitar». I, entremig, buscar el
moment idoni per tornar a cele-
brar, a casa seva, a Sant Joan, el
concert dels 15 anys «com ja vam
fer quan en vam complir 10, amb
tothom qui havia estat i col·labo-
rat amb nosaltres».
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Remendaos acaba avui la
gira de «Reset» i prepara el
15è aniversari de la banda
El grup santjoanenc, que actua aquesta nit a la sala manresana

El Sielu, obrirà el 2012 amb un recopilatori dels seus quatre treballs


UN HOME AMB ULLERES DE PASTA
Direcció: Jordi casanovas. Intèrprets:

Roser Blanch, clara cols, Pablo lammers i
Sergio Matamala. Dijous, 1 de desem-
bre. Teatre Kursaal, Manresa.

n la recta final de la tem-
porada teatral al Kursaal,
la companyia Flyhard va

passar dijous per la Sala Petita
per presentar Un home amb ulle-
res de pasta, sota la direcció i dra-
matúrgia de l’artífex del projecte,
Jordi Casanovas. A la Sala Petita del
teatre manresà poques butaques
van quedar lliures, per l’atracció pel
misteri d’aquest títol tan il·lustra-
tiu però poc informatiu.

L’acció se situa a casa de l’Aina,
una jove a qui el seu company sen-
timental acaba de deixar. Una pa-
rella amiga, l’Òscar i la Laia, l’es-
peronen a creure que és el mo-
ment per aconseguir el seu som-
ni: ser escriptora. Per això deci-
deixen portar a sopar algú que la
pot ajudar, en Marcos, la  darrera
i il·lustrada coneixença de la pa-
rella. Un aparentment edificant
sopar que acaba amb unes sor-
prenents i terrorífiques postres.

És evident quin és el planteja-
ment i fins i tot la intenció d’Un
home amb ulleres de pasta. Però el
camí per aconseguir-ho és tortu-
ós, excessivament tintat d’un fàcil
però efímer, fugaç impacte, que
fins i tot pot provocar hilaritat per
la seva condició d’exageració. Si
que és cert que s’entrelluca quina
és la idea a exposar, quin és el tema

de què es vol parlar: aquests eli-
tistes, mal entesos i massa sovint
molestos personatges, que me-
nystenen i degraden a tots aquells
que no consumeixen cert tipus
de cultura, lectura, hàbits... Sense
embuts, els vacus i barrocs gafa-
pastas. Possiblement, sí que estan
esdevenint els monstres, els vam-
pirs d’aquest segle XXI, però l’ex-
posició que s’esdevé a Un home
amb ulleres de pasta genera mas-
sa informació, s’obren massa tra-
mes que finalment no es resolen. 

Un home amb ulleres de pasta
comparteix plantejament amb ex-
periments cinematogràfics entre
Robert Rodríguez i Quentin Ta-
rantino: tres espectacles pel preu
d’un. En aquest cas, però, interes-
saria molt més conèixer la natu-
ralesa dels personatges o apro-
fundir en un altre dels temes oberts
al muntatge: aquesta suposada
generació que ha perdut els seus
objectius i els somnis pel camí. Si
es tracta de fer un retrat genera-
cional, també és inconcret. 

Aquesta dispersió, l’ús abusiu de
l’excés, i fins i tot l’astracanada és
el que propicia que l’obra esde-
vingui un bon àpat que acaba
amb unes males i insulses postres.
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BONES INTENCIONS QUE
CAUEN AL SAC DE L’EXCÉS

Manresa
Assumpta Pérez

TEATRE cRíTIca

«Un home amb ulleres de pasta», el text escrit i dirigit per
Jordi Casanovas que es va veure dijous passat a la Sala Petita
del teatre Kursaal, és un bon àpat amb unes males postres

El director Jordi Casanova

MIREIa aRSO

El periodista i historiador na-
varclí Oriol Luján Feliu signa El
pacte per la llibertat. L’Assemblea
del Bages (1971-1979), que ha pu-
blicat l’editorial manresana Ze-
nobita edicions i que neix arran del
projecte final de carrera de l’autor.
La publicació, que explica el paper
que va tenir l’Assemblea del Bages
durant la Transició, així com la re-
lació amb els moviments que van
sorgir a favor de la democràcia i el
procés per arribar-hi, és fruit d’u-
na investigació historiogràfica molt
acurada de Luján, que s’ha nodrit
d’articles i documents escrits per
diversos autors al llarg dels anys. El

pròleg el signa la doctora Gemma
Rubí, professora d’Història Con-
temporània a la Universitat Autò-
noma de Barcelona. El llibre es pre-
sentarà el 16 de desembre a la
sala d’actes del Casino de Manre-
sa (20 h); i l’endemà a l’Espai Cul-
tural El Coro de Navarcles (18 h).

L’Assemblea del Bages estava in-
tegrada dins l’Assemblea de Cata-
lunya, l’òrgan opositor a la dicta-
dura més gran de la història, creat
l’any 1971 amb voluntat de no
centralitzar-se sinó de ser present
en els nuclis locals i comarcals. El
llibre, amb un tiratge d’un miler
d’exemplars, ja es pot trobar als co-
merços. 
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Zenobita Edicions publica
«L’Assemblea del Bages»,
del periodista Oriol Luján

Breus

Abans Adrià Puntí; després, Jo-
sep Puntí; ara, Puntí. El músic de
Salt torna a Manresa per actuar di-
umenge novament a El Vermell (20
h). Compositor d’algunes de les
millors obres de l’autoria pop ca-
talana, l’artista oferirà un avança-
ment de noves peces i un repàs de
les cançons que l’han acompany-
at des de fa temps. El preu de les
entrades és de 12 euros. 

REDACCIÓ | MaNRESa

Puntí actua diumenge a
El Vermell de Manresa

MÚSICA

aRxIU/SalvaDOR REDó

L’àlbum pòstum de la cantant
britànica Amy Winehouse va arri-
bar ahir al número 1 a les llistes
dels més venuts del Regne Unit.
Lioness: Hidden Treasures, format
per dotze temes, destinarà una
part de la recaptació a la fundació
Amy Winehouse, creada per la fa-
mília de la cantant per ajudar per-
sones amb problemes amb l’alco-
hol i les drogues.
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Número 1 per a l’àlbum
pòstum de Winehouse

MÚSICA

La biblioteca del Centre Cultu-
ral de Martorell acollirà el 15 de de-
sembre (20 h) la presentació de la
novel·la Bon cop de falç! (Colum-
na), dels escriptors Ramon Gasch
i Andreu González, guanyadora
del 15è Premi Nèstor Luján de
novel·la històrica. La presentació,
amb els autors i Pilar Urballa, pro-
fessora de català, tindrà una lectura
dramatitzada a càrrec de TIM Tea-
tre, sobre les pàgines que parlen de
la batalla esdevinguda a Martorell.
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El Nèstor Luján de
novel·la es presenta
el dia 15 a Martorell

LLIBRES

CONCERT

 llOc: El Sielu. Manresa. 
� DIES:  avui. 23.30 h � aDREça: Plaça
Valldaura 1. � PREU:  6€ / Taquilla 8€
(anticipades a la venda a Solans o Sibelius)

REMENDAOS


