
FERMIN MUGURUZA
Intèrprets: Fermin Muguruza (veu),

Oskar Benas (guitarra), Xabi Solano
(acordió), Victor Navarrete (baix), Mikel
Txopeitia (bateria), Fino (saxo), Jontron
(trombó),  Lonbi (trompeta), Zigor DZ (DJ).
Dia: divendres, 26 d’abril. Lloc: sala
Stroika de Manresa. 

stacionar-se és retroce-
dir, és haver perdut la ba-
talla i declarar-se vençut.

Per això, després de tres dècades
al capdavant de la música com-
bativa, Fermin Muguruza, amb
50 primaveres acabades de com-
plir, ha tornat als escenaris trencant
un parèntesi de sis anys. El cantant
guipuscoà deixa clar que la lluita
continua, i ho posa de manifest
cada vegada que en els seus con-
certs, com el de divendres a Man-
resa, canta una de les seves can-
çons més llegendàries: «Es duro vi-
vir en la línia del frente. Te quiero
y quedamos en la barricada a las
tres con las Fuerzas de la Victoria.

Al amanecer. Es el rock de la lína
del frente, que se note que estás
presente».

Aquest va ser un dels temes
que van sonar de l’època gloriosa
de Fermin Muguruza amb Korta-
tu (als vuitanta), en un repertori
d’una hora i mitja, durant el qual
també van caure cançons de la
seva etapa guerrillera dels noran-
ta amb Negu Gorriak, així com de
la seva extensa trajectòria amb
solitari. El basc va demostrar da-
vant d’una Stroika plena, que ini-
cia la nova gira mundial No more
tour 2013 en forma, amb nervi, ac-
titud, energia i un ideari interna-
cionalista intacte.

Muguruza, incansable i insu-
bornable, va estar acompanyat
per la Kontrakantxa, una banda
potent de vuit músics, la base de la
qual està formada per compo-
nents d’Esne Beltza, com l’acor-
dionista Xabi Solano, un dels des-
tacats del concert; amb permís
del guitarrista Oskar Benas (Mai-
ka Makovski) i el baixista cubà
Victor Navarrete. La versatilitat i ri-
quesa sonora de Fermin i compa-
nyia es va fer palesa amb l’abor-
datge d’un ampli ventall d’estils,
que van anar des del reggae i l’ska,
fins al rock i el punk.

Cançons reivindicatives com

Etxerat van provocar, des de dalt
l’escenari, proclames a favor dels
presos polítics i de la llibertat
d’Euskal Herria i els Països Cata-
lans, que van ser respostes pel
públic amb crits d’independència.
Muguruza també va mostrar el
seu compromís amb altres po-
bles oprimits, amb cançons com
Yalah, Yalah, Ramallah!, a favor de
Palestina. En els temes del Lleó As-
màtic, però, no només s’hi va po-
der copsar una dialèctica roja,
sinó que també s’hi endevina una
poesia constant entre una realitat
asfixiant i la desitjada utopia.

La festa va arribar a la recta final
amb les mogudes Dub Manifest i
Gora Herria, davant un públic
que va explotar amb l’últim tema,
el cèlebre Sarri, Sarri; una cançó
composta per Kortatu el 1985, en
la qual van agafar prestada la mú-
sica del reggae Chatty Chatty (dels
jamaicans Toots and the Maytals)
per explicar la sonada fuga de la
presó de Martutene de Piti i Sarri.
Malgrat que la cançó ha estat per-
seguida en múltiples ocasions,
continua sonant arreu gràcies a la
fermesa de Muguruza, que cada
vegada que la canta ho fa amb la
mateixa alegria que Villa i Zapata
van entrar a Mèxic DF celebrant la
revolució.



E

muGuruZa? present!
El cantant basc es posiciona de nou en la línia del front de la música combativa i
demostra que ha tornat amb nervi en un concert enorme a la Stroika (plena), on va
estar acompanyat per la Kontrakantxa i els seus ritmes ska, reggae, punk i rock

Damià Vicens

MÚSICA CRÍTICA

Muguruza i la Kontrakantxa van oferir un del millors concerts de la temporada a la Stroika

MIREIA ARSO

ROMEO I JULIETA
Intèrprets:Malandain Ballet de

Biarritz. Música: Hector Berlioz.
Coreografia: Thierry Malandain. Dia:
divendres, 26 d’abril. Lloc: Sala Gran del
teatre Kursaal de Manresa.

aquelles sorpreses escè-
niques que passen per
l’escenari del teatre Kur-

saal i que esdevenen un autèntic
plaer. Un muntatge de dansa atí-
pic dins la programació de dansa
del teatre manresà.

La companyia Malandain Ballet
Biarritz presentava divendres una
versió pròpia de Romeo i Julieta,
amb música d’Hector Berlioz i di-
recció artística i coreogràfica de
Thierry Malandain. I el resultat és
una efectiva proposta de fusió de
dansa clàssica i contemporània,
que va omplir de públic la platea
del teatre. Davant el que veien
damunt l’escenari, els especta-
dors es van mantenir atents i en un
espectacular silenci només trencat
pels aplaudiments finals.

La universal història dels dos jo-
ves amants de Verona prenia cos
en un muntatge coral, en una ori-
ginal, potent i efectiva proposta es-
cènica. El desenvolupament nar-
ratiu de la història va exposar-se en
un exercici de sintetisme ben re-
solt, incloent en el muntatge les
principals escenes sobre la tràgi-
ca història dels dos eterns amants.
I en la proposta coreogràfica del
Malandain Ballet de Biarritz hi
resta latent i primordial l’expressió

emocional, a través de la corporal,
en una conjunció d’elements ben
amalgamats.

Fugint d’un hieratisme expres-
siu clàssic en un exercici de pro-
ximitat ben efectuat, possiblement
sense estridències ni grans mostres
de dificultat, però proper, s’obre un
autèntic camí coreogràfic desen-
volupat en la recerca d’una belle-
sa plàstica que certament és acon-
seguida. L’originalitat de la pro-
posta del Malandain Ballet de Bi-
arritz s’evidencia en la multiplici-
tat dels intèrprets, que van donar
una excel·lent mostra de l’homo-
geneïtat i del caràcter de la com-
panyia amb el bon funcionament
i execució de la peça.

La posada en escena de Romeo
i Julieta que es va poder veure al
teatre Kursaal és marcada per la so-
brietat, però aquesta nuesa d’ele-
ments, sumada a la definició de l’a-
posta presentada, van aconse-
guir un resultat final atractiu i del
tot satisfactori.

D’



L’expressió emocionaL
de «romeo i juLieta»

La versió del Malandain Ballet de Biarritz sobre la música
d’Hector Berlioz va ser una sorpresa per als espectadors del
Kursaal, que es van mantenir atents i en espectacular silenci

Breus

La sala PremiArt de Premià de
Mar acull fins al 5 de maig els di-
buixos realistes i personals de
Ferran Costa Duran i les escul-
tures de Rosalia Orgaz. No és pas
la primera vegada que els dos ar-
tistes manresans mostren el seu
treball artístic en aquesta pobla-
ció costanera, on Ferran Costa va
residir uns quants anys abans
de tornar a la capital del Bages. 
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Els manresans Ferran
Costa i Rosalia Orgaz
exposen a Premià

ART

Després de l’èxit de les dues pri-
meres edicions, la corredoria d’as-
segurances Grup Santasusana ha
convocat el seu tercer concurs li-
terari. Enguany, els participants
poden enviar les narracions fins al
30 d’abril. La proposta és escriure
una història situada en el 2026, sota
l’encapçalament Imagina’t en el
dia 26 de maig del 2026. Els treballs
s’han d’enviar abans del dia  30 d’a-
bril a concursliterari@santasusana.
com. El guanyador del primer pre-
mi rebrà 500 euros i el del segon,
250. El relat ha d’ocupar una ex-
tensió màxima d’un full Din A-4,
en lletra normal.

REDACCIÓ | MANRESA

Grup Santasusana
convoca el seu tercer
concurs literari

LLETRES

Assumpta Pérez

DANSA CRÍTICA

IMATGE PROMOCIONAL

El drama romàntic Ayer no ter-
mina nunca, que la directora ca-
talana Isabel Coixet ha rodat en es-
cenaris d’Igualada, ha aconse-
guit el premi especial del jurat del
16è Festival de Cine de Màlaga. El
film s’ha endut tres premis més: el
de millor actriu per a Candela
Peña (ex aequo amb Aura Garrido
per Stockholm), millor fotografia i

millor muntatge (tots dos premis
per a Jordi Azategui). D’altra ban-
da, la cinta 15 años y un día, diri-
gida per la madrilenya Gracia
Querejeta, ha estat la gran triom-
fadora en aconseguir la Biznaga
d’Or a la millor pel·lícula.  Aques-
ta història protagonitzada per un
adolescent conflictiu s’ha empor-
tat el premi de la crítica, el del mi-
llor guió, per a Gracia Querejeta i

Antonio Santos Mercero; i a la
millor banda sonora original, per
a Pablo Salinas. També marxa sa-
tisfet del festival Rodrigo Soro-
goyen, que amb Stockholm no ha
passat desapercebut pel jurat: ha
rebut els premis al millor director,
a la millor actriu (la ja anomena-
da Garrido) i al millor guionista no-
vell. El premi al millor actor ha es-
tat per a Mario Casas a La mula.
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El film igualadí de Coixet, reconegut a Màlaga
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