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CULTURES 

l públic agraeix que li
disparin a boca de ca-
nó si l’arma és una pis-
tola d’aigua i l’escenari

del crim la graderia d’unes piscines
descobertes a Barcelona en ple ju-
liol i amb prop de quaranta graus de
sensació de xafogor pesant talment
com el plom. La trajectòria profes-
sional de Rat Serra, que pertany a la
Crica (Associació de Circ de Man-
resa), té més aviat poc a veure amb
la natació però els números del

grup de deu acròbates de La Central
del Circ de Barcelona del qual for-
ma part animen els temps morts als
campionats del món que s’estan
celebrant fins al 4 d’agost a la capi-
tal catalana.

Cinc nois i la mateixa quantitat de
noies conformen aquest grup de
cheerleaders sota el suggeridor nom
d’Aqua Troupe que fa de l’acrobàcia
el seu tret distintiu. Tenen la  funció
de fer més entretingudes les estones
en què la competició s’atura, ja sigui
per un canvi de camp durant els par-
tits de waterpolo o en altres passat-
ges d’impàs en qualsevol de les
competicions que es disputen a
Barcelona des de dissabte. «Aquest

dimecres hem d’actuar al matí al Pa-
lau Sant Jordi i a la tarda a la pisci-
na municipal de Montjuïc i a la
zona del Port Vell», explicava ahir.

Rat Serra i els seus companys vol-
ten per Montjuïc i el front marítim
amb la companyia de Xop, la mas-
cota de la competició. El repertori de
números per entretenir els espec-
tadors es basa en els duets d’equili-
brisme, però «ens toca fer de tot»,
apunta la manresana. «En una de les
actuacions parodiem la natació sin-
cronitzada, amb uns banyadors an-
tics», afegeix. Els caçafantasmes,
els superherois i una imitació de
Cantant sota la pluja són altres mo-
tius temàtics dels xous del grup,

que també fa jugar el públic.
Tot i que no van prendre part en

la cerimònia inaugural, des de quin-
ze dies abans de l’inici de les proves
i fins a la clausura no paren quiets
un moment, entre assaigs i actua-
cions. Serra reconeix que «estic
al·lucinant» amb el muntatge que
significa un campionat esportiu
d’aquesta envergadura. «Els controls
de seguretat són notables, tot i que
passis cada dia per un lloc i ja et co-
neguin, continuen igual que el pri-
mer cop», explica la manresana.

Però la simpatia del grup i la
companyia de Xop permet als ar-
tistes apropar-se als personatges
mediàtics dels mundials. Després de
fer-se una fotografia amb Anna Tar-
rés, la popular exseleccionadora de
l’equip de sincronitzada, ja esperen
l’inici de la natació per veure de prop
les grans estrelles internacionals. 
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Les acrobàcies de Rat Serra
animen el mundial de natació
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La manresana forma part d’un grup de deu artistes de La Central del
Circ que actuen de ‘cheerleaders’ en diferents escenaris de Barcelona


El quintet manresà Gossos és
una de les formacions que s’in-
corporen al cartell del Mercat de
Música Viva de Vic, segons va in-
formar ahir l’organització, i que
també inclou The Excitements,
Bremen, RotFront, Tate-king &
Shotta i Canvis Vells. El trio format
per Jaume Sisa, Quimi Portet i
Joan Miquel Oliver serà l’encarre-
gat de donar el tret de sortida a la
25a edició, que ofereix més de 50
concerts en la programació oficial,
14 actuacions a l’Off Mercat, una
cinquantena d’expositors i dispo-
sa d’un pressupost de 833.250 eu-
ros.

Amb motiu de les noces d’ar-
gent, el Mercat ret homenatge als
sis directors artístics que ha tingut:
Victor Jou (1989-1990), Ramon
Muntaner (1991-1993), Carles Sala
(1994-2001), Jordi Turtós (2002-
2003), Manel Muntañés (2004-
2007) i Lluís Puig (2008-2010). Per
això, el director actual, Marc Llo-
ret, ha proposat a cadascun d’ells
que programi un concert per a la
primera jornada del festival.

Ramon Muntaner és l'encarre-
gat de programar l'espectacle in-
augural que anirà a càrrec de Jau-
me Sisa, Quimi Portet i Joan Mi-
quel Oliver. Les altres actuacions
programades pels directors artís-
tics són la jove formació Mercy
Mercy Soul, el grup barceloní
Cabo San Roque, el projecte mu-
sical Tui Higgins & Xavier Monge
Jazz, la nova formació que barre-
ja jazz amb músiques ètniques
The New Catalan Ensemble & An-
drea Motis & Joan Chamorro i La
Troba Kung-Fú.

Marc Lloret va destacar que la
nova direcció ha viscut els anys de
crisi econòmica «més bèstia» i
que això va «en augment. Hem ar-
ribat en un moment de crisi i ens
plantegem sempre que estem en
aquesta situació, però ens obligu-
em a ser positius i a treballar con-
juntament per tirar endavant».

Estrenes de discos
El Mercat de Música Viva d’en-
guany inclourà una quinzena d’es-
trenes de discos o espectacles com
ara els d’Els Pets, La Iaia i Refree.
Altres estrenes que es podran veu-
re al festival seran les de Llibert For-
tuny i Diego Amador –que fusio-
naran jazz amb el flamenc–, Aní-
mic i Agustí Fernández. A més a
més, en la programació també hi
haurà propostes que ja estan con-
solidades internacionalment però
que es volen descobrir a Catalunya
com és el cas de Gari, Valentina i
Electric Gozarela. Pel que fa als
concerts gratuïts, que se celebra-
ran divendres i dissabte a la nit a
la plaça Major i al Sucre, en aques-
ta edició destaquen les actuacions
d'Oques Grasses, Che Sudaka i
Macaco. També hi actuaran El Pe-
tit de Ca l’Eril i Delafé i las Flores
Azules.
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Gossos s’incorpora al cartell
de les noces d’argent del
Mercat de Música Viva de Vic

Rat Serra és integrant de la
Crica, l’Associació de Circ de
Manresa, i també assaja al
recinte del Fòrum barceloní 
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Natxo Tarrés, membre de Gossos
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