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ou concursants, dotze
cançons per endavant
i una fita en comú:
convertir-se en una es-

trella del rock, ni que fos per una
sola nit. Amb aquests elements
per endavant, la nit de divendres va
portar a la Stroika la gran final de
l’All-Star Karaoke, el concurs que
durant tota la temporada ha citat els
cantants afeccionats més atrevits
tant a la sala manresana com a la
Clap de Mataró i a diverses festes
majors d’arreu del territori. 

Unes cites en què els candidats
van haver de demostrar les seves
capacitats tibant, cadascú, d’a-
quells temes  que havien escollit
personalment. La nit de la final,
però, va començar d’una manera
ben diferent. Perquè els concur-
sants i els membres de l’All-Star Ka-
raoke Band, encarregats de posar la
música en directe, escalfessin mo-
tors, la final va arrancar amb una
tanda de tres temes que els parti-
cipants van haver d’interpretar en
grups de tres i sense haver-los po-
gut assajar. Com a resultat, l’expe-

riment va deixar unes versions de
tràmit que, en general, els con-
cursants van interpretar sense des-
pentinar-se.  

En la fase individual, però, les co-
ses van canviar. Esperonats per un
repertori fet a mida i assajat al de-
tall, cada participant es va llançar
a l’aventura per tal de donar un cop
d’efecte capaç de convèncer el ju-
rat, en aquest cas format per Juan-
jo Muñoz, membre del grup Gos-
sos, Aleix Costa, guitarrista i cantant
dels Bye Bye Pedro i per represen-
tants de la sala Clap. 

Entre temes continguts com Wan-
derwall d’Oasis, clàssics de karao-
ke com La Flaca de Jarabe de Palo
i opcions més arriscades com Ro-
lling In The Deep d’Adele, els nou fi-
nalistes van anar desfilant per l’es-
cenari entre els aplaudiments del
públic assistent i el suport incon-
dicional de la claca.  

Una final ajustada
Acabada la ronda d’actuacions, el
veredicte del jurat es va fer esperar.
Una espera maquillada per les ac-
tuacions de l’All-Star Karaoke Band

que, acompanyada per alguns dels
participants, va obrir el camí cap al
final de la festa.  

Quan va arribar el resultat, però,
ho va fer amb un empat entre dues
de les finalistes, la Susanna i la
Paz, que es va resoldre amb una
ronda extra amb I Want To Break
Free de Queen i Bad Romance de
Lady Gaga com a protagonistes. Al
final, la balança del jurat es va de-
cantar a favor d’aquesta última,
encara que, des del principi de la
nit, el premi del públic ja havia re-
conegut la resta de finalistes.
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Com convertir-se
en una estrella del
rock per una nit i
no morir en l’intent

La Stroika vibra amb les actuacions de la
final del concurs de karaoke amb música en viu


P.C.V.

NOU VEUS PER A LA GRAN FINAL La Stroika de Manresa va acollir divendres la final de l’all-Star karaoke. al
llarg de la nit, nou finalistes escollits durant les rondes anteriors del concurs van passar per l’escenari de la sala
acompanyats per una banda de quatre músics. La final es va haver de resoldre en una ronda de desempat



Un moment de l’actuació del tercer classificat 

Jordi Bordas 

Un tafaner
retrat de
HitcHcock

HITCHCOCK
Estats Units, 2012. Biopic. 98 minuts.

Direcció: Sacha Gervasi. Intèrprets:
Anthony Hopkins (Alfred Hitchcock),
Helen Mirren (Alma Reville), Scarlett
Johansson (Janet Leigh), Toni Collette
(Peggy Robertson), Jessica Biel (Vera
Miles) i Danny Huston (Whitfield Cook).
� LLOC:  Manresa i Abrera

itchcock s’afegeix a una
llista de llargmetrages –
que inclou RKO 281 i La

sombra del vampiro, entre altres–
que reconstrueixen els rodatges de
títols bàsics de la història del ci-
nema. Psicosis (1960) no és només
una de les obres mestres d’un dels
realitzadors més famosos, sinó
també una experiència creativa-
ment audaç que marcà un abans
i un després en el gènere de terror.

Hitchcock es basa en el llibre de
Stephen Rebello, publicat el 1990,
i reprodueix la gènesi i la filmació
d’una pel·lícula que, mig segle
més tard, segueix tallant l’alè. Sac-
ha Gervasi, un director anglès que
excel·lí amb Anvi. El sueño de una
banda de rock, canvia de gènere
però segueix aferrat a una mirada
distesa i sorneguera. La seva nova
creació ens proporciona un estu-
di biogràfic d’un autor llegendari
i se centra en una de les facetes
personals més desconegudes del
director, la seva relació ambivalent
amb Alma Reville, la seva muller i
una col·laboradora que va ser tan
fidel com implacable.

El seu retrat, domèstic i cine-
matogràfic alhora, està farcit de ta-
faneries, però la sensació general
que sobrevola contínuament al
llarg del film és que estem davant
d’un divertiment tan entretingut
com petit. Gervasi obre  nombro-
sos fronts dramàtics –hi ha una re-
ferència, fins i tot, a Ed Gein, l’as-
sassí en sèrie que inspirà el mític
Norman Bates–, però el seu tren-
caclosques no grata més enllà de
la superfície i desaprofita una gran
oportunitat de teixir una radio-
grafia penetrant que ens reveli la
dimensió vertadera de la perso-
nalitat obsessiva i desassossegada
del geni que va rodar Los pájaros.
Un repartiment de cinc estrelles –
que integren noms com Helen
Mirren, Scarlett Johansson, Ant-
hony Hopkins– per a un produc-
te d’una estrella. 
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El teatre de l’Aurora d’Igualada
estrenarà divendres la seva pri-
mera producció pròpia de teatre
per a adults, Olor de gas. Per fer
possible aquest projecte, es va en-
gegar una campanya de micro-

mecenatge a través de la platafor-
ma Verkami que avui exhaureix el
seu termini. El muntatge és l’a-
daptació de la novel·la homònima
de l’escriptor igualadí Pep Elias,
sota la direcció de Marc Hervàs i
protagonitzada per l’actor Joan
Valentí, tots dos també d’Igualada.

En només 14 dies es van asso-
lir els 2.200 euros de l’objectiu ini-
cial, gràcies als primers 59 mece-
nes, i la xifra ha anat augmentant
fins a assolir gairebé 4.000 euros
amb 101 mecenes. Gràcies a

aquestes aportacions ha estat pos-
sible realitzar l’objectiu establert,
cobrir les despeses de l’esceno-
grafia (a la foto, un dels elements
finançats amb la campanya), i
amb la superació de la xifra inicial
cobrir altres despeses com l’at-
trezzo, el vestuari, la il·luminació
o el muntatge musical. 

La funció exclusiva per als me-
cenes serà dijous (21 h), abans de
l’estrena oficial, divendres (22 h).
També hi haurà funcions dissab-
te (22 h) i diumenge (19 h).
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Avui és l’últim dia per a «Olor de gas»
La producció del teatre de

l’Aurora d’Igualada esgota 
el termini d’aportacions 
de micromecenatge 



Element de l’escenografia

IMATGE PROMOCIONAL

ELS PREMIS
La guanyadora gravarà una cançó
en un estudi de so professional

Un dels principals al·licients
del concurs eren els premis per

als tres primers classificats. Així, la
guanyadora va aconseguir la possibi-
litat de gravar una cançó en un estu-
di professional amb els músics de
l’All-Star Karaoke Band. La segona
classificada, en canvi, es va endur un
vídeo amb les seves actuacions i el
tercer, una nit de festa amb totes les
despeses pagades a la sala Clap. 



LA CLAU


