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cultureS

AVUI ALS ESCENARIS MANRESANS

«La majoria diu que és el nos-
tre millor disc». I vosaltres? «Tots
són els nostres fills però és cert
que li hem prestat molta atenció».
Adrià Salas, veu i guitarra de La
Pegatina, ha començat amb la
resta de companys de la banda
una gira que s’allargarà divuit
mesos  i durant la qual visitaran
més de deu països. Manresa serà,
avui, una de les primeres ciutats
a escoltar, a la sala Stroika, el nou
disc de la banda de Montcada i
Reixac, titulat Eureka!, un treball
que ja ha tingut 50.000 descàrre-
gues en 10 dies i que se situa en  la
posició 44 de la llista dels més ve-
nuts a l’estat espanyol. 

Ruben Sierra Pegatina, veu i
guitarra; Axel Magnani, trompe-
ta i cors; Ferran Ibáñez, baix i cors;
Romain Renard, acordió i cors;
Sergi López, bateria; Ovidi Díaz
Movidito, percussió i cors, i el
mateix Adrià Salas han cuinat  el
seu quart disc, Eureka! (Kasba
Music) a foc lent i, per primer cop,
amb un xef: Marc Parrot. Els an-
teriors treballs de la banda havien
estat autoproduïts pel grup però
necessitaven reblar el clau. Explica
Salas que a Parrot li van demanar
«elegància però sense perdre l’es-
perit festiu ni la naturalitat». I és
que celebrar 10 anys és una fita i
la banda, subratlla Salas, «co-
mença a jugar en una altra lliga».
Van entendre, diu, «com havíem
de treballar: necessitàvem un

productor que sapigués extreure
el matís a cada cançó». Es busca-
va un so més polit, més acurat.
Més madur. Per edat.

Eureka! és la fórmula? És una
paraula, diu Salas, «que es coneix
i s’entén a tot arreu». I en ells, això
té tot el sentit del món perquè si
alguna cosa no es pot negar és la
vocació i la projecció internacio-
nal de la banda (que ha venut uns
quants milers de discos al Japó),
i que publicarà Eureka! en deu pa-
ïsos. Esperit de llibertat conreat a
les xarxes i al lliure accés a la
seva música. I els ha funcionat en
tots els fronts. Italià, català, cas-
tellà, euskera... La Pegatina té do
de llengües i cap prejudici: «cert
que les llengües minoritàries

s’han de cuidar però això no ex-
clou que puguem cantar en qual-
sevol idioma». Eureka! es pot con-
siderar un estilisme on la banda
s’ha permès «experimentar» amb
estils i instruments sense renegar
de la festivitat (el segell)  que
aporta la rumba i l’ska. I ho han fet
compartint temes «amb amics»
com Santi Balmes (Love of Les-
bian), els bascos Esne Beltza i
l’andalús Mario Díaz. En definiti-
va, del que es tracta, clou Salas, és
de «crear una escena». Però que
ningú no pateixi: la festa està ga-
rantida: «volem contagiar opti-
misme», remarca Salas, malgrat
que el disc parli de la hipocresia
en les seves múltiples facetes d’u-
na manera més o menys «poèti-
ca» però sense oblidar que «és un
mal que ens contamina a tots».
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el concert

 LLOC: Stroika (Manresa)
 HORA: 22.30 h.  PREU: 12€
anticipada i 15 a taquilla

La Pegatina esgrimeix arguments
La banda aterra avui a la sala Stroika en un dels primers concerts amb el nou disc «Eureka!» 

la banda de Montcada i reixac ja
ha començat una gira de divuit

mesos amb «eureka! tour»

Mireia Pintó canta als zíngars al teatre Kursaal

Carmen és una zíngara emblemàtica,
però el personatge de la coneguda òpera
de Bizet no és l’únic que ha portat els usos
i costums d’aquesta ètnia al terreny de la
lírica. La mezzosoprano manresana Mireia
Pintó recorrerà la literatura musical de-
dicada al poble gitano en un espectacle de
nova creació que s’estrenarà avui (21 h) a
la Sala Petita del Kursaal. Una cita que sig-
nificarà, a més, un sorprenent debut: tot
i que ja fa sis anys que es va reobrir, l’e-
quipament encara no havia contractat
Pintó, que només ha trepitjat l’escenari per
participar en actuacions benèfiques.

«M’agrada que els concerts tinguin un
fil conductor», va apuntar ahir la cantant
bagenca. El disseny de Zíngares ha anat al
seu càrrec juntament amb el pianista Vla-
dislav Bronevetzky, que també pujarà a la

fusta del Kursaal. «Hi havia prou literatu-
ra per muntar un recital amb composi-
cions que tracten sobre els zíngars», va afe-
gir, comentant també que ara per ara no
hi ha cap més bolo previst, tot i que sí que
té la confiança en què podran incloure el
muntatge en pròximes cites.

En la primera part, Pintó interpretarà
dos cicles complets de cançó alemanya.
D’una banda, les vuit Cançons  gitanes de
Brahms, en la versió per a veu solista que
va fer el compositor alemany i que conté
algunes de les obres que també hi ha en la
versió d’onze cançons per a cor a quatre
veus. De l’altra, les set Cançons gitanes de
Dvorak. «Ambdós cicles paren de la vida
dels zíngars: n’hi ha de més festives i altres
malenconioses», va anotar Pintó. 

Després del descans, la mezzosoprano
manresana afrontarà un repertori de tall
més operístic, amb tres àries de Carmen,
La petita gitaneta de Rossini, la Zaida de
Berlioz i l’ària Amor gitano de Lehar. Se-
gons Pintó, «és un repertori accessible a
tots els públics, no tant sols als especialistes
en lied alemany o òpera». 
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el concert

 LLOC: Sala petita del Kursaal de Manresa.
 HORA: 21 h.  PREU: 12 euros (10 euros: car-
net del Galliner i majors de 65 anys; 6 euros:
menors de 25 anys i alumnes escoles música).

ARXIU/MARTA PICH

El món de Federico Fellini, Ità-
lia, la màgia i el circ són les fonts
d’inspiració de 28 i mig, l’obra
que Oriol Broggi està preparant a
la Biblioteca de Catalunya, seu de
la companyia La Perla. Clara Se-
gura, Xavier Boada i Ernest Ville-
gas són alguns dels actors que es-
tan treballant colze a colze amb
Broggi en la gestació d’aquest nou
espectacle.
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Fellini i la màgia,
conduïts per Broggi

El Cicle de Música Sacra de Car-
dona arriba a la seva novena edi-
ció amb la presència de la Coral
Cantiga i el Quartet de la Filhar-
monia de Barcelona en el seu re-
pertori de concerts, que tindran
lloc el diumenge 24 de març i el
dissabte 30 del mateix mes a la
Col·legiata de Sant Vicenç de la vila
ducal. Les entrades per assistir a
cadascuna de les dues vetllades te-
nen un preu de 10 euros, i es po-
den adquirir prèviament a l’Ofici-
na de Turisme de Cardona (93
869 27 98) i el mateix dia a les ta-
quilles des d’una hora i mitja
abans de l’inici de cada concert.

La música coral i la veu solista
són els trets característics del cicle
d’enguany, dedicat un cop més al
repertori religiós. La Coral Canti-
ga, nascuda el 1961 en el si dels
Lluïsos de Gràcia (Barcelona), està
dirigida per Josep Prats. El dia 24,
a partir de les 19 h, oferirà el con-
cert Polifonia sacra, amb obres
de Bach, De Victoria, Rheinberger,
Lauridsen i Casals, entre altres. La
cita es presenta com una magní-
fica ocasió per palesar les capaci-
tats sonores d’una formació coral.

La segona i última actuació del
cicle tindrà lloc el dissabte 30 de
març a les 19 h, amb el Quartet de
la Filharmonia de Barcelona
acompanyat pels solistes Julia Sesé
(soprano), Joan Espina (violí) i
Jordi Reguant (orgue). Sota la di-
recció de Josep Maria Sauret, els in-
tèrprets oferiran un programa de-
dicat als grans compositors de la
música religiosa. El repertori estarà
format per una selecció d’àries
d’El Messies, de Haendel, del Glo-
ria de Vivaldi i del Magnificat de
Bach. A més, també es podrà es-
coltar la Sonata La Crucifixió de Bi-
ber i la Sonata da Chiesa K336 de
Mozart. En conjunt, una produc-
ció exclusiva del certamen que
posarà de manifest la vigència de
la música sacra.
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El certamen es clourà una
setmana després amb el
Quartet de la Filharmonia de
Barcelona, a la col·legiata



La Coral Cantiga
inaugurarà el dia
24 de març el cicle
de música sacra
de Cardona


