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CULTURES

AVUI ALS ESCENARIS MANRESANS

Lídia Guevara (Barcelona, 1982)
va venir a actuar a Manresa per
primer cop el novembre del 2011.
Presentava el seu primer disc,
Memoria de elefante, i ho feia
acompanyada per Miki Santa-
maria (teclat, baix i pandereta).
Avui torna al Voilà! amb un altre
membre de la seva banda, Jordi
Bastida (guitarra). La cantautora,
que prepara el seu segon treball,
presentarà noves cançons.

El públic veurà la mateixa Lí-
dia Guevara de fa un any llarg?

La Lídia actual és bastant dife-
rent. Aquest ha estat un any du-
ríssim a nivell personal, per temes
familiars i desgràcies, i ha sortit
una Lídia que era dins meu, més
forta, i que veu el món des d’un al-
tre prisma. En l’àmbit musical
també he evolucionat, perquè la
música és un canal per expressar
emocions i ara, per a mi, és una te-
ràpia. A més, penso que tots els ar-
tistes evolucionem: adquireixes
experiències i influències. Estic
treballant en un segon disc i, tot
i que l’essència es mantindrà, hi
ha un nou segell que es comen-
çarà a percebre en els concerts.
Ha actuat en sales de tot l’es-

tat i ha fet concerts multitudi-
naris com el de les Festes de la
Mercè. Era el que desitjava quan
va començar a penjar les can-
çons a YouTube?

Més que enregistrar discos,
aconseguir fama o lucrar-se, pen-
so que qualsevol artista vocacio-
nal el que vol és tocar en molts es-
cenaris. Aquest any ens hem mo-
gut bastant, hem gaudit del pú-

blic... A més hi ha hagut molts pro-
jectes gratificants: una campa-
nya de la marca Coca-Cola; l’ac-
tuació a la Marató contra la Po-
bresa, amb una cançó en què
vam posar lletra i veu amb Manu
Guix i Elena Gadel; i el reconei-
xement d’artista revelació a Ca-
talunya dels premis ARC, que no
havia pensat mai que rebria... Tot
plegat et fa agafar impuls. En-
guany necessitava estímuls més
que mai, i els he rebut.
En el marc de la campanya

Better world, de Coca-Cola, pre-
senta dues cançons. Bébete la
vida sona molt comercial...

És una cançó feta a mida per a
la marca de begudes més cone-
guda del món. Primer em van
proposar fer una versió d’una
cançó coneguda, amb valors de
lluita, de positivisme, de mirar cap

al futur... i jo vaig dir que si em do-
naven l’oportunitat faria una can-
çó adaptada a les circumstàn-
cies. I el títol és una picada d’ullet
a la marca. La cançó defensa que
hem de veure’ns la vida literal-
ment, glop a glop, perquè l’aquí i
l’ara és l’únic que tenim. 
L’altra cançó que ha fet per a

la campanya es titula Lo impo-
sible sólo es complicado. Sap
que és un lema que ha utilitzat
Carles Puyol al seu Twitter?

Sé que va escoltar la cançó i, a
més, som amics. El Carles repre-
senta valors com la constància, el
positivisme i la lluita, i crec que ell
ha trobat en la meva música

aquests referents. Per a mi és un
honor que em citi a les xarxes so-
cials, i també ser la seva amiga.
Ens uneixen moltes coses, com
una forma de veure la vida simi-
lar. La cançó encara no s’ha fet gai-
re pública, però ell ja la té i diu que
és una injecció d’energia i de do-
nar a cada cosa la importància
que cadascú li vol donar.
Acaba de fer un taller de com-

posició de cançons al Campus
Rock Manacor. En què s’inspira?

La inspiració per excel·lència és
l’amor, en tots els seus vessants.
Ara componc més pensant en
l’amor fraternal, pel meu germà,
una persona que sempre serà un
referent en la meva vida, i en les
petites coses del dia a dia. El se-
gon disc encara serà més intros-
pectiu, és una espècie d’autoaju-
da per a mi mateixa. 
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EL CONCERT

 LLOC: Voilà! (Manresa)
 HORA: 22 h.  PREU: 10 euros
anticipada; 12 euros a taquilla.

Entrevista Lídia Guevara
Cantautora. Va revolucionar les xarxes socials amb el seu pop amb tocs de folk i va aconseguir que els seus seguidors
financessin el seu primer disc, «Memoria de elefante». Després d’haver-lo presentat arreu, ja prepara el segon treball

«Ara per a mi la música és una teràpia»

Entrevista
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Guevara oferirà avui un concert acústic al Voilà! de Manresa, que inclourà noves cançons

Clam Sau organitza la ja tradi-
cional trobada a Llançà en record
de Carles Sabater. Serà aquest diu-
menge, quan es compleixen ca-
torze anys de la seva mort. La tro-
bada començarà a la plaça del
cementiri vell de Llançà a les 12 del
migdia. Un cop allà, el Clam com
a col·lectiu farà una ofrena floral i
visitaran la plaça que du el nom de
Carles Sabater. A 2/4 de 2 del mig-
dia es farà un dinar de germanor
a l’hotel Grimar. A les 5 de la tar-
da a la Casa de Cultura de Llançà
hi haurà un concert a càrrec de
Nort, que oferirà un concert tribut
a Sau i interpretarà temes propis.
Nort tindrà la col·laboració de Ro-
ger Margarit. El preu de l’entrada
és de 5 euros.
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Concert de Nort a
Llançà per recordar
Carles Sabater en la
trobada de Clam Sau

La llarga ombra de «Litus»
es passejarà avui al Kursaal

La Sala Gran del Kursaal acull avui Litus,
de Marta Buchaca, un muntatge que arriba
a Manresa després d’estrenar-se a la Sala
Flyhard l’1 de juny del 2012, amb gran èxit
de públic i de crítica, i de continuar la seva
temporada al Teatre Lliure. Interpretada
per Anna Alarcón, Borja Espinosa, Josep
Sobrevals, Jacob Torres i David Verda-
guer, Lituscompta amb la música original
de Pere Jou, del grup Quart Primera.

Fa tres mesos en Litus es va suïcidar. La
Laia, la seva nòvia, encara se sent culpa-
ble; en Pepe, el seu company de banda,
triomfa en solitari; en Pau, el seu com-pany
de pis, manté la seva habitació com la va

deixar; en Marc troba a faltar les paraules
de consol d’en Litus. I en Toni, el seu ger-
mà, els ha convocat per recordar-lo: Litus
ha deixat cinc cartes per ser llegides
aquesta nit. Una lectura que els trasbalsarà.
Litus va ser considerada pel col·lectiu

#postfunció com la millor de l’any. De Bu-
chaca s’ha vist al Kursaal Les nenes no hau-
rien de jugar a futbol i L’any que ve serà mi-
llor (coautora).
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 LLOC: Sala Gran del Kursaal (Manresa)
 HORA: 21.00 h
 PREU: 15 euros.

L’actor Joan Dalmau, nominat al
Goya com a millor actor secundari
per Soldados de Salamina, va mo-
rir ahir als 85 anys a casa seva, a
Coria del Río (Sevilla). Natural de
Montcada i Reixac, Dalmau va
néixer el 1928 i va debutar a la gran
pantalla després d’una llarga car-
rera als escenaris teatrals i a la te-
levisió. Si te dicen que caí, de Vi-
cente Aranda, el 1989 i, sobretot,
Secretos del corazón, de Montxo Ar-
mendáriz, el van convertir en un
dels notables secundaris del ci-
nema español. Los ojos de Julia va
ser la darrera pel·lícula en què va
participar el veterà intèrpret. Tam-
bé va participar en films com Si-
lencio rotoo Mar adentro, on va en-
carnar el pare del protagonista, Ra-
món Sampedro, interpretat per
Javier Bardem.
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El veterà intèrpret va ser
nominat als Goya per
aquest paper. Va néixer el
1928 a Montcada i Reixac



Mor als 85 anys
Joan Dalmau, un
dels protagonistes
de «Soldados
de Salamina»

L’actor Joan Dalmau

ACADÈMIA DE CINE


