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El Choeur des Petits Chanteurs de Saint Marc va aplegar 600 persones al
teatre Kursaal de Manresa. En la seva segona actuació al Bages, el cor de
nens i nenes protagonista de la pel·lícula Los Chicos del Coro va obrir el
concert a la participació del Cor Jove i el Cor Infantil de l’escola coral de l’Orfeó
Manresà. Van ser aquests els que van encetar l’actuació, interpretant Nina i
The lord bless you amb keep you. El cor de Lió va cantar temes del seu últim
treball, versionant cançons dels Beatles, i va fer un recorregut per les can-
çons més emblemàtiques de la pel·lícula que els va donar a conèixer. Els cors
de l’escola de l’Orfeó se’ls van afegir en la cloenda, amb Vois sur ton chemin.



Les veus de Los Chicos del Coro sonen al Kursaal

La negociació entre la direcció i
els treballadors del Gran Teatre del
Liceu per evitar l’ERO anunciat per
l’empresa va tenir ahir un nou
episodi de desacord. Les parts no
van aconseguir pactar la reducció
salarial del 12% (que permetria es-
talviar 1,5 milions d’euros) pro-
posada per l’empresa en no assu-
mir la petició dels treballadors
perquè la mesura sigui temporal i,
especialment, l’exigència de di-
missió del director general, Joan
Francesc Marco, a qui fan res-
ponsable d’una gestió irregular.

José Antonio Medina, integrant

del comitè d’empresa, va confir-
mar que el Liceu no va presentar
ahir l’ERO com estava previst, i que
els han comunicat que podria fer-
ho avui o demà. Des del Liceu es
va declinar donar explicacions.

Ahir no hi havia cap més reunió
prevista entre les parts, i els tre-
balladors insistien en denunciar
que l’empresa no ha detallat qui-
nes seran les conseqüències de l’E-
RO ni a quantes persones afecta-
rà. A l’espera que es concreti la pre-
sentació de l’ERO, els treballa-
dors del Liceu seguiran mobilitzats
contra la mesura i amb l’objectiu
de «salvar la temporada». De fet,
ahir, durant tot el matí, un grup de
treballadors es va tornar a mani-
festar a les portes del teatre, com
estan fent en les darreres setmanes.
Tanmateix, si es confirma l’ERO, el
comitè d’empresa podria em-
prendre altres mesures de pressió.
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L’empresa proposa una
reducció salarial del 12%,
que els empleats reclamen
que sigui temporal



Direcció i treballadors del
Liceu no aconsegueixen
pactar per evitar l’ERO

Jordi del Rio va estrenar Clic! a Artés en una sala plena a vessar

EUDALD REDÓ

Espècies per catalogar (Discme-
di, 2012), el quart àlbum dels
Amics de les Arts, es posa a la
venda avui. Després de l’èxit ob-
tingut amb Bed&Breakfast, que
va vendre més de 30.000 còpies i va
deparar una gira que es va cloure
ara fa just un any amb dos concerts
al Palau de la Música, Dani Alegret,
Joan Enric Barceló, Eduard Costa
i Ferran Piqué presenten dotze
noves cançons amb filigranes vo-
cals i melodies tranquil·les per
explicar històries que desmunten
tòpics: dubtes amorosos que cons-
trueixen noves famílies, homes-
perdedors que triomfen i pots pe-
tits en els quals, segons afirmen,

sempre hi haurà poca confitura.
Els seguidors dels Amics de les

Arts només tindran tres setmanes
per familiaritzar-se amb les noves
cançons, perquè la gira de pre-
sentació d’Espècies per catalogar
arrencarà el 8 i 9 de març al teatre
Kursaal de Manresa, amb les en-
trades exhaurides des de principis
de febrer. Les localitats es van po-
sar a la venda el 29 de novembre
se’n van vendre més de 850 en no-
més dues hores. Després dels dos
concerts de presentació a Manre-
sa, la gira continuarà per altres lo-
calitats catalanes, entre les quals fi-
gura Igualada, el 31 de març. Per
aquest concert, a la Sala, encara hi
ha entrades a la venda.

Els Amics de les Arts ha dedicat
vuit mesos a la creació d’Espècies
per catalogar, a partir del final de
la gira de Bed&Breakfast. Joan En-
ric Barceló ha explicat que «hem
intentat explicar coses que ens
passen ara, que són diferents de fa
dos anys. Els disc anteriors els fè-
iem més amb rauxes creatives i
aquí no hem confiat en això. Hem
fet un pas endavant tant en la
música com en la lletra i hem in-
tentat que es veiés reflectit que ho
hem fet millor i amb més temps».
Un pas endavant que aflora en les
aportacions de cordes, vents i veus
femenines, i la col·laboració com
a convidats del Col·lectiu Brossa a
la cançó Carnaval.
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Els Amics de les Arts posen
a la venda avui el nou disc,
que presentaran a Manresa
La gira d’Espècies per catalogar arrencarà al Kursaal amb les entrades

exhaurides La banda diu que «ho hem fet millor i amb més temps»



Joan Enric Barceló, Eduard Costa, Dani Alegret i Ferran Piqué presenten el quart disc: Espècies per catalogar
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CLIC!
Sala 2 de Gener. Complex Cultural de

Cal Sitjes. Artés. � DIES: diumenge, a
les 18 h. Guió, direcció i
interpretació: Jordi del Rio.

a sala 2 de Gener de Cal
Sitjes d’Artés presentava
un fantàstic aspecte di-

umenge a la tarda amb motiu de
l’estrena de Clic!, el darrer mun-
tatge de l’actor manresà Jordi del
Rio. La sala polivalent es va omplir

de gom a gom i aquest fet va obli-
gar a començar l’actuació amb
retard per donar temps a què l’or-
ganització pogués habilitar més ca-
dires davant el gran nombre de pú-
blic congregat al teatre.

Clic!, que és ideat, dirigit i in-
terpretat per Jordi del Rio, és un
viatge vital: és el naixement d’en
Jordi, les seves primeres expe-
riències, la relació amb els seus pa-
res i el seu camí que el va fent créi-
xer portant-lo a l’adolescència i la
maduresa. Sempre des d’un punt
de vista humorístic, tendre, i fins
amb un punt de nostàlgia, l’es-
pectador segueix el creixement i el
desenvolupament d’aquest nen
fins esdevenir home.

Però Clic! esdevé un esbós, una
pinzellada d’una bona idea, un

bon plantejament que, de mo-
ment, queda excessivament en
anecdòtic i efímer. Aquest viatge de
creixement, de maduresa del per-
sonatge, requereix i demana més
profunditat, excavar un xic més en
el que pot ser o esdevenir el més
important en el creixement del
personatge. Hi ha una idea o plan-
tejament inicial interessant, cor-
recte; però que decau en el seu
desenvolupament, possiblement
per la recerca d’un discurs que vol
abastar excessius camps i temes.
Cal un exercici de síntesi o un re-
plantejament, que faci al prota-
gonista especial, curiós, però sal-
vaguardant moments ben trobats,
com l’inici de l’espectacle. Jordi del
Rio, tot i les petites errades, juga so-
bre terreny segur: és versàtil. Però
queda en evidència en una histò-
ria que li queda petita, i que, en el
seu plantejament, permetria veu-
re l’actor en l’ampli registre que
s’entreveu. 
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EXCESSIVAMENT EFÍMER
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