
Regió7DIVENDRES, 7 DE FEBRER DEL 201438

Escenaris d’Entrada

Udémbaye no vol dir res. L’es-
pectacle de percussió corporal
que dirigeix l’osonenc Santi Ser-
ratosa, el bateria de Gossos i Astrio,
es titula així perquè aquest és el
nom d’un dels temes que ha com-
post i coreografiat. «Les síl·labes so-
nen bé i s’integren en la percussió
més bé que cap llengua concreta»,
diu el músic. 

Udémbaye és una proposta que
només fa ús de la veu i del propi cos
dels intèrprets en totes les com-
posicions, que són originals partint,
a vegades, de temes coneguts com
el bolero Un compromiso, d’Anto-
nio Machín, i la cançó Violet Hill,
de Coldplay. I l’espectacle és el ves-
sant creatiu dels tallers de per-
cussió corporal que imparteix Ser-
ratosa amb un mètode de musi-
coteràpia propi: senyalització, se-
qüenciació i música. 

Amb ganes de portar la seva fei-
na als tallers a l’escenari per donar-
li visibilitat, l’osonenc va fer una cri-
da, ja farà un any, a la qual es van
apuntar un seguit de persones,
moltes de les quals alumnes dels
tallers i moltes provinents del Ba-
ges, on Serratosa està arrelat de fa
temps i també on va començar a
impartir els tallers, concretament

a Avinyó. Plegats formen SSM Big-
Hand, un joc de paraules amb big
band (actualment ja són 27) i mà,
que és «l’instrument més impor-
tant», tot i tenint en compte que en
les coreografies hi intervé tot el cos.

Els integrants de SSM Big Hand,
que ja han presentat l’espectacle a
Roda de Ter i a Taradell, esperen
amb «més emoció i més respecte»
l’actuació de diumenge al teatre
Kursaal de Manresa, pel fet que,
molts d’ells, es trobaran a casa. Per
a Serratosa és «una oportunitat
única de transmetre a la gent que
aquesta és una disciplina molt
immediata i amb diverses lectures:
musical, psicològica, terapèuti-

ca... S’usa la música per crear i ex-
pressar-se i això s’encomana i la
gent surt amb ganes de picar». El
manresà Enric Bastardas, una de
les darreres incorporacions al grup
format per no professionals, explica
que el mètode de Serratosa és
«lent i hi pot arribar tothom». Un
aspecte en el qual incideix el car-
doní David Albacete, que va ser un
dels primers alumnes de Serrato-
sa: «l’única aptitud que cal és tenir-
ne ganes i voler-ho fer. Si t’hi es-
forces, vas adquirint la màgia».    

Al Kursaal tindran la col·labo-
ració del cantant Matthew McDaid,
talent emergent que iniciarà l’ac-
tuació amb el seu repertori.
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L’instrument és tot el cos
El bateria de Gossos, Santi Serratosa, dirigeix un espectacle de percussió corporal en format

de big band que és el fruit dels tallers de musicoteràpia que imparteix amb un mètode propi 


L’ESPECTACLE

Lloc: teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa. Direcció i composició: Santi
Serratosa. Intèrprets: SSM BigHand.
Col·laboració especial: Matthew McDaid.
Dia: diumenge, a les 18 h Entrades: 15
euros; i 12 euros amb carnet El Galliner i es-
coles de música. A la venda a les taquilles del
Kursaal, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

«Udémbaye»

SSM BigHand

Enric Bastardas, David Albacete i Santi Serratosa van presentar «Udémbaye» a l’escenari de la Sala Gran

SALVADOR REDÓ

MALA JUNTERA
Dissabte, a les 23 h. Mala Jun-

tera és un projecte sorgit per do-
nar curs a la creativitat de quatre
dels més reconeguts artistes de
hip-hop de l’estat espanyol. D’una
banda, hi participen Acción Sán-
chez i Zatu, dels sevillans SFDZ,
un dels grups de rap amb més
èxit del circuit estatal i interna-
cional. Per altra banda, s’hi sumen
Capaz, dels malaguenys Hablan-
do en Plata, i Hazhe, productor de
gran qualitat i trajectòria. Cracks
és el seu disc de debut, publicat
amb BOA Music. Manresa (Stroi-
ka). Entrades: 10 euros, antici-
pades; i 13 euros, a taquilla.

D’BLOCK
Avui, a les 21 h. El cicle Platea

Jove torna amb un espectacle de
hip-hop, dansa contemporània i
teatre, Cuerdas. És la nova pro-
posta de la companyia catalana
de dansa urbana D’Block, que ja
va oferir al Kursaal el seu reeixit
Romeo i Julieta. Al matí, els insti-
tuts Lacetània i Lluís de Peguera
acolliran un tast del muntatge de
la companyia integrada per balla-
rins formats a Barcelona, Los An-
geles, Nova York, Londres i París.
Manresa (Sala Gran del teatre
Kursaal). Entrades: 5 euros.





MÉS PROPOSTES

Espectacle amb 27 intèrprets 
Santi Serratosa dirigeix un
muntatge en què participen

Alejandra Bertrand, Ana Alvarado,
Anna Miralpeix, Anna Vega, Cesc
Vilarrubias, Clara Noguer, Cristina
Fernández, David Cervantes, David
Albacete, Enric Bastardas, Esther
Comas, Helena Ayala, Laia Feliu, Maria
de Lluc, Marc Sibila, Mariona Castells,
Màrius Blanch, Miquel Pérez, Mireia
Ruiz, Noemí Arribas, Noemí Alonso,
Salut Domènech, Siona Domènech,
Toni Lara, Xènia Garrofé i Xavi Farré.



ELS PROTAGONISTES

• Gestionem i reduïm les despeses dels trasllats de tot Catalunya

• Pagament fraccionat sense interessos

• Tramitem serveis particulars, serveis d'assegurances, 
 associacions de veïns, parroquials i germandats.

• Nova Sala Espai Mémora. Cerimònies personalitzades, 
 laiques o religioses.

Mémora
Funerària Fontal

c/ Bruc, 19-21
08241 Manresa

Servei 24h / 365 dies

938 751 644
902 231 132

www.memora.es

Funerària Fontal Barcelona – Àrea Metropolitana
Amb Serveis Funeraris de Barcelona – Grup Mémora, 

Funerària Fontal amplia els seus serveis a Barcelona i la seva àrea metropolitanta
SERVEI A SALES

DE VETLLA

24 HORES

ELS 365 DIES

A MANRESA

A Barcelona:  •Tanatori Sancho de Ávila • Tanatori Les Corts • Tanatori Sant Gervasi 
 • Tanatori Collserola • Tanatori Mémora Molins de Rei 
 • Tanatori Mémora Esplugues • Tanatori Mémora l’Hospitalet

Al Bages:   • Mémora Funerària Fontal • Tantori Mémora Navàs 
 • Tanatori Mémora Balsareny • Tanatori Mémora Sallent 
 • Tanatori Mémora Santpedor • Tanatori Mémora Súria • Tanatori Mémora Artés


