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ona la sirena que
anuncia l’hora del pati
a l’institut Pius Font i
Quer de Manresa. A

l’exterior hi ha muntada una tau-
la amb els cartells de la gira dels Te-
ràpia de Shock i els micros i les cà-
meres dels periodistes ja estan a
punt. Surten els primers alum-
nes de classe i una noia pregunta:
«què vol dir això? Vénen de veritat?
Ara mateix?».

I sí: apareixen Massa, com ano-
menen Ferran Massegú (veu i gui-
tarra) i Suka, Jaume Sucarrats
(guitarra i veus),  que ja estaven a
punt. Només els ha calgut posar-
se les jaquetes, que fan conjunt
amb l’elegància de les corbates que
marquen la seva imatge. I no es tre-
uen les ulleres de sol: són les 10 del
matí i el dia abans han tingut con-
cert davant 40.000 persones per les
festes de les Mercè de Barcelona.
Per això, també, els altres dos in-
tegrants del grup, Gerard López
(bateria i veus) −que, per cert,
afirmen que també és a classe− i
Albert Parés (baix i veus), no acu-
deixen a la cita promocional.

Roda de premsa i entrepà 
Molta expectació, però educada.
Els alumnes (moltes noies i no
tants nois) fan un semicercle i es-
peren pacientment (mentre al-
guns es van menjant l’entrepà de
l’esmorzar) que els dos líders de la
banda de pop-rock olotina acabi la
roda de premsa organitzada per
presentar el concert que oferiran
divendres (21 h) a la Sala Gran del
teatre Kursaal de Manresa. 

El grup es va estrenar a la capi-
tal del Bages el gener del 2011
quan encara no havia esclatat el fe-
nomen de Sense tu, la cançó que
va esdevenir l’himne de la pri-
mera temporada de Polseres ver-
melles (la sèrie es va estrenar just
tres dies després del seu concert a
la sala Stroika). Aquesta vegada, els
Teràpia de Shock porten un nou
disc, el tercer, titulat Que mai no
pari, i actuen en un equipament
teatral, fet que els impulsarà a
oferir «un concert més íntim i
proper». Però hi haurà energia a

l’escenari perquè, com acostu-
men a dir, l’objectiu és que el pú-
blic «ho passi bé». 

Que mai no pari és un disc amb
mig any de vida, tot i que els Te-
ràpia de Shock fa més d’un any
que treballen al seu local d’assaig
en les catorze cançons que conté.
Massa destaca que estan «il·lusio-
nats» amb la petita gira de sales
que s’està gestant de cara a l’hivern.
De moment, hi ha cinc concerts
tancats i, per exemple, el 5 d’oc-
tubre, actuen a Martorell. 

El cantant insisteix en la gira: «hi
ha una moguda de grups joves, i hi
ha ganes de veure varietat d’estils,

però sembla que costa sortir».
També el guitarrista, Suka, posa ac-
cent en la dificultat «que la gent
ens escolti i per això potenciem els
concerts en viu». Són joves, entre
22 i 24 anys, toquen des de fa una
dècada, i continuen disposats a pi-
car pedra, malgrat l’èxit que els
acompanya des del seu esclat te-
levisiu. Suka és guerrer: «a fora es
valora molt més la música en viu.
Aquí som un país petit, però hem
de fer que sigui ric en cultura. Pot
costar, però ho hem d’intentar». 

Després de l’espectacular vi-
deoclip de la cançó Per què ho fa-
ria?, en què els músics emergeixen
del mar, Teràpia de Shock ja va pel
segon senzill, titulat Que mai no
pari, com el disc. Massa diu que
aporta «una espurna d’esperança»,
en un treball en què «parlem de les
nostres experiències, vitals, com a
banda...». Per això, afegeix Suka, hi
aboquen «les reflexions de qual-
sevol jove: els desenganys, on va
socialment el país, que no saps què
has de pensar, els joves anem per-
duts i no trobem sortides...». 

La reflexió s’acaba en tancar
els micros. Les noies (i algun noi)
reclamen fer-se fotos amb els mú-
sics. Ha estat un dilluns de classe
amb un al·licient inesperat.
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Teràpia de Shock al pati de l’institut
La jornada de classe al Pius Font i Quer va tenir l’al·licient de la presència de Ferran Massegú i

Jaume Sucarrats, líders del grup d’Olot Divendres presenten el disc «Que mai no pari» al Kursaal



Suka (Jaume Sucarrats) i Massa (Ferran Massegú) mostren el cartell de la gira observats pels alumnes

MIREIA ARSO

SENSE PARAR «Sense tu», l’himne de la primera temporada de la sèrie d’èxit «Polseres vermelles», ha marcat
els Teràpia de Shock. Sostenen que la cançó triomfa per la «sinceritat» que desprèn, la que tenien quan la van
compondre, als 13 i 14 anys. La banda, però, no viu del passat sinó que posa les il·lusions en la gira del nou disc
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Preus especials per celebrar els
10 anys de Platea Jove

Platea Jove, la programació per
al jovent del Galliner, celebra

10 anys. Per aquest motiu, els joves
poden comprar entrades per al con-
cert de Teràpia de Shock a 5 euros.
També podran assistir, per 6 euros, al
musical T’estimo, ets perfecte ja et
canviaré i als espectacles. A més,
com és habitual, l’entrada dels tres
espectacles del cicle val 5 euros.
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LA CLAU

Sense tu és la cançó amb
què els lectors manresans

van rebre, cantant a cappella, l’es-
criptor Albert Espinosa quan el
juny del 2011 va anar a la llibreria
Parcir per presentar el llibre Si tu
em dius vine ho deixo tot... però di-
gue’m vine. Espinosa és també el
creador de la sèrie Polseres verme-
lles, i llavors havia completat l’e-
missió de la primera temporada. La
cançó «només ens ha portat coses
bones», diu Suka, Jaume Sucarrats,
guitarra de Teràpia de Shock. És
una cançó que li evoca «nostàl-
gia», perquè «va ser de les prime-
res que vam compondre com a ban-
da», quan tenien 13 i 14 anys.
Abans d’esclatar a la televisió, Sen-
se tu «ja funcionava molt a nivell
local, a la Vall d’en Bas, on tocà-
vem»; i després va permetre als
Teràpia de Shock «anar arreu de
Catalunya». Assenyalen amb orgull
que «la gent s’ha fet seva la cançó,
n’han fet covers [versions] que han
penjat a YouTube, la fan servir per
a casaments...».
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Una cançó «que la
gent s’ha fet seva»

Breus

Catorze espectacles de diver-
sos gèneres integren la progra-
mació del Teatre Akadèmia de
Barcelona, entre aquests el mo-
nòleg Matèria vida, que interpre-
ta la surienca Marialba Esquius i
que es podrà veure la pròxima
primavera. Esquius i Nicolas Her-
mansen signen la dramatúrgia
d’un espectacle basat en l’adapta-
ció de la novel·la homònima de la
manresana Teresa Franquesa. L’o-
bra es va veure al Kursaal l’abril del
2012. L’Akadèmia ha iniciat la seva
segona temporada amb La mar-
quesa de Sade, de Yukio Mishima.
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Marialba Esquius actua
al Teatre Akadèmia

ESCENA

L’escriptor colombià Álvaro Mu-
tis, de 90 anys, que residia a Mèxic
des de fa més de mig segle, va mo-
rir ahir. Mutis estava considerat
com un dels millors poetes i nar-
radors de la seva generació i com
un excepcional exponent del «re-
alisme màgic». Va rebre el Premi
Cervantes 2001, el Príncep d’As-
túries de les Lletres i el Reina So-
fia de Poesia (ambdós el 1997), i  el
Premi Mèdici a la millor novel·la
estrangera a França (La nieve del
almirante, 1988) i el Grinzane-
Cavour d’Itàlia (1997).
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Mor l’escriptor colombià
Álvaro Mutis als 90 anys

NECROLÒGICA

Els 42ns Premis Octubre, litera-
ris convocats des del 1972 a Va-
lència per Edicions Tres i Quatre,
tindran la música de la mallor-
quina Maria del Mar Bonet, que re-
trà homenatge a Vicent Andrés Es-
tellés, Espriu i Rosselló-Pòrcel, i la
representació de Contra l’amor, del
dramaturg manresà Esteve Soler i
de Plantar cara a la vida, poemes
d’Estellés, musicats per Marquet i
amb Marc Egea. Prop de 120 ori-
ginals aspiren als premis de nar-
rativa, poesia i assaig. 
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«Contra l’amor», en
els Premis Octubre


