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CULTURES 

El músic Josep Fortuny (1952),
un dels membres fundadors i ideò-
leg de l’Elèctrica Dharma va mo-
rir ahir a casa seva de Barcelona als
61 anys. Fortuny va morir mentre
dormia i, a l’espera de l’autòpsia,
no es descarta que hagi estat un
problema cardiovascular, segons
informava ahir Europa Press citant
fonts de la família. La capella ar-
dent s’obrirà al tanatori de les
Corts a partir de dijous a les 16 h.
La cerimònia de comiat, de ca-
ràcter civil, serà divendres a les
16.15 h.

La Companyia Elèctrica Dhar-
ma estava treballant en la gira
dels seus 40 anys, que s’havia de
celebrar el 2014, i que suposava el
seu retorn als escenaris. L'última
actuació de Josep Fortuny, bateria
i percussionista del grup, va tenir
lloc en el Concert per la Llibertat
celebrat el 29 de juny a l’estadi del
Camp Nou. 

El grup barceloní, originari del
barri de Sants, es caracteritza per
una música de caràcter eminent-
ment festiu, que fusiona temes i
sons de la música tradicional ca-
talana amb estils contemporanis,

com el jazz i el rock. Entre els seus
temes més coneguts, hi figuren La
presó del rei de França, Inanahihé!
o Stella Splenders. El grup va néi-
xer l’estiu del 1974 de  la unió dels
germans Josep, Joan i Esteve For-
tuny, a més de Carles Vidal i Jordi
Soley. El conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, va expressar ahir  el
seu condol per la mort de Fortuny,
a qui va definir d’«activista incan-
sable pel foment de la cultura ca-
talana, i un dels pilars essencials

del que va ser la Companyia Elèc-
trica Dharma, un grup avançat al
seu temps que va posar la banda
sonora d’un temps i d’un país». De
fet, Mascarell va voler destacar
«la contribució d'’na manera de-
cisiva de Fortuny i la Companyia
Elèctrica Dharma en l'eclosió i
expansió de melodies tradicio-
nals que ara són tocades i inter-
pretades festa rere festa pels nos-
tres grups de grallers i de música
tradicional».
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Mor Josep  Fortuny, un dels
membres fundadors de la
Companyia Elèctrica Dharma

La darrera actuació del músic, bateria i ideòleg de la banda, va ser 
en el Concert per la Llibertat La cerimònia de comiat serà divendres



Josep Fortuny va néixer el 1952
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Es van estrenar fa dos anys amb
el musical original Nens perduts,
escrit i dirigit pel navarclí David Vi-
llarreal quan tenia 17 anys i re-
alitzat íntegrament per nens i joves
menors d’edat. Ja havien portat a
escena dos musicals adaptats, La
bella i la bèstia i El rei Lleó. Ara,
Bah! Grup de Teatre Jove comen-
ça un nou projecte i, com fa dos
anys, ha convocat diferents ses-
sions de càsting per trobar nens i
joves. Ara, d’entre 10 i 20 anys. Ells
també han crescut. El primer càs-
ting el van fer dissabte passat a Na-
varcles, amb l’assistència d’una
seixantena de joves. El segon es

farà aquest dissabte, al teatre Kur-
saal, a les 6 de la tarda. L’objectiu
és, com en els tres projectes ante-
riors, aconseguir tirar endavant
un projecte «sense ànim de lucre
amb tot un grup de col·laboradors
format per actors, actrius, ballarins,
ballarines, i músics». Els partici-
pants han d’enviar un correu a l’a-
dreça de BAH! (castingbah@gmail.
com). Nens perduts, amb el treball
d’una cinquantena de joves, vol-
gudament menors de 18 anys, va
aconseguir vendre 2.400 entrades
i es va poder veure a Navarcles el
març del 2012 i a Manresa, inclòs
en la programació d’Imagina’t, el
novembre del mateix any.
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Els promotors del musical
«Nens perduts» munten
un càsting a Manresa  

Una imatge de la representació que van fer a Imagina’t
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El mim estarà acompanyat per una alumna de l’Aula d’Arts Escèniques

ARXIU PARTICULAR

El teatre Kursaal de Manresa
acull avui, a 2/4 de 8 del vespre, la
presentació del llibre Desde el ca-
merino (2011) del mim asturià
Carlos Martínez (Pravia, Astúries,

1945). El protagonista estarà acom-
panyat per Àngels Serentill, alum-
na de l’Aula d’Arts Escèniques del
Kursaal, que narrarà alguns pas-
satges del llibre. L’entrada és lliu-
re. Mestre de l’art del mim, Carlos
Martínez ha actuat arreu i ha estat
reiteradament premiat. L’estiu de
2009, per exemple, el públic de
Fundão (Portugal) va triar el seu
espectacle Books without Words
com a guanyador del premi d’ho-
nor del Teatro Agosto. 
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Sense paraules al Kursaal
L’asturià Carlos Martínez,

mestre de l’art del mim,
presenta avui el llibre
«Desde el camerino»



Van visitar el Kursaal ara fa un
any com a Ànimes Càndides

El teatre Kursaal de Manresa
va acollir el 19 d’octubre de

l’any passat la preestrena d’Ànimes
Càndides, un projecte paral·lel a l’E-
lèctrica Dharma, amb els mateixos
components de la veterana banda
però sense la pressió del nom, i amb
una clara aposta per les cançons d’ar-
rel jazz. Una aventura que engega-
ven un any després del concert de
comiat temporal que van fer al Palau
de la Música. 



LA DARRERA ACTUACIÓ A MANRESA

«Florido, florido», a la Sala Gran
La Sala Gran del Kursaal acolli-
rà aquest dijous, a partir de les

21h, la representació de Florido, flo-
rido, un espectacle a càrrec del grup
solsoní Lacetània Teatre. Després
d’exhaurir les entrades de la sala pe-
tita, l’espai on s’havia programat la
funció, l’espectacle es podrà veure fi-
nalment a la Sala Gran, amb grades
laterals a l’escenari. Hi ha noves en-
trades disponibles. 
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