
El prestigiós coreògraf interna-
cional Marco Batti –director artís-
tic de l’Ateneo della Danza i codi-
rector artístic de la companyia de
dansa Il Balletto di Siena– s’atura-
rà avui per primer cop a Manresa,
a l’escola de dansa Julieta Soler
(c/ Cos, 11), en el tour d’audicions
que realitza per l’estat per buscar
noves promeses del ballet clàssic
i, també, per participar amb Il
Balletto di Siena en l’estrena de
l’espectacle Reshimu, que es farà el
18 de maig al Teatre Municipal de
Girona. La cita tindrà lloc avui a
l’escola manresana a les 12 del
migdia. 

L’audició per a la selecció d’es-
tudiants per a l’escola professional
Ateneo della Danza és oberta a la
ballarins i ballarines de 12 a 25
anys; per a Il Balletto di Siena, l’e-
dat mínima és de 18 anys. El preu
per participar en l’audició és de  10
euros. L’Ateneo della Danza va
néixer a Siena el 2006 i actualment
és un dels centres més reputats del
món de la dansa gràcies al desen-
volupament que Batti ha fet del
National Training Curriculum de
l’American Ballet Theatre, un pro-
grama per al desenvolupament i la
formació dels joves estudiants que
inclou tant aspectes artístics com
de salut. 
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L’Escola de Dansa Julieta
Soler acull avui una audició
amb el coreògraf Marco Batti

Diumenge, la Sala Gran de La
Fàbrica de Vacarisses acollirà Su-
per D, una cantata promoguda
per l’Associació Catalana d’Esco-
les de Música (ACEM) en la qual
participaran un total de 830 nens
i nenes d’entre 3 i 8 anys de 19 es-
coles de música de diferents punts
de la Catalunya Central. A la pri-
mera sessió participaran els alum-
nes de Manresa, Navarcles, Sant
Joan, Navàs i Sallent (11.15 h); a la
segona, els de Berga, Taradell,
Roda de Ter, l’Esquirol, Torelló, Es-
clat, Callús, Súria i Castellbell i el
Vilar (13.30 h) i a la tercera, els d’O-
lesa, Collbató, Vacarisses, Abrera,
Cardona i Puig-reig (17.15 h). 

Com en les altres edicions, el
creador de la narració i les il·lus-
tracions –també del dibuix de la sa-
marreta que estrenaran els nens i
nenes quan pugin a l’escenari–
és Manel Justícia i la música la sig-
na Xavi Guitó, pianista del can-
tautor Roger Mas i professor de
piano a Puig-reig. La cantata és,
també un conte que, per tercer
cop, publica la manresana Zeno-
bita Edicions. Explica la història del
Dídrac, un petit drac que es con-
verteix en un alegre i valent su-
perheroi gràcies a l’ajuda d’un rat-
penat. El llibre s’acompanya del
text teatralitzat i les partitures amb
les lletres de la història. També
conté un CD amb les cançons. 
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ACEM i Zenobita publiquen
la tercera cantata, «Super D»,
que s’escoltarà a Vacarisses

any 1967, poc abans que s’inauguressin les sa-
les d’art i assaig, el Publi del Passeig de Grà-
cia programava Noche de vino tinto, segon llarg
autèntic  –el primer havia estat Mañana, el

1957– de Jose Maria Nunes, un director d’origen portu-
guès arrelat a Barcelona, que s’havia format en l’ofici als
Estudis Iquino del Paral·lel. Les projeccions van resultar
una bona sorpresa, perquè duraren tot un mes i van con-
vocar al local una gran quantitat de públic jove. El mateix
Nunes presentava el film cada nit a la darrera sessió, sen-
se cap mena de pauta establerta. Es deixava emportar pel
seu caràcter apassionat, i parlava, no tan sols de cinema,
sinó del goig de viure en l’anarquia i de trobar-se amb nous
companys de singlada. Els espectadors el seguien fasci-
nats, l’aplaudien en un rampell irresistible i contempla-

ven la pel·lícula com una continuació lògica d’aquella im-
provisada declaració de principis. Un d’aquells especta-
dors era jo mateix, i val a dir que vaig repetir tres cops aque-
lla cerimònia enaltidora.

L’any següent, fèiem unes sessions de cine-fòrum al Tea-
tre Conservatori de Manresa –vam estrenar 8 ½ de Felli-
ni i el Hamlet de Grigori Kozintsev, ja veieu– i se’m va acu-
dir convidar en Nunes a presentar la seva nova pel·lícu-
la. El vaig anar a trobar al capdamunt de la Pedrera, on
estava rodant escenes de Biotaxia amb la Núria Espert.
Va acceptar, és clar, i des que va venir a ficar-se els nos-
tres espectadors a la butxaca amb la seva xerra desfoga-
da i iconoclasta, ell i jo vam anar nuant una gran amis-
tat, que va durar fins a la seva mort, el 23 de març del 2010.
Solíem anar a dinar a Can Siscu, a una taverna del carrer
Banys Nous de Barcelona i ens passàvem la «tarda de vino
tinto» als voltants de la plaça del Pi, parlant de tot el que
ens venia al pensament, sense posar-hi cap fre, gaudint
de la confiança i la desimboltura que caracteritzen els bons
amics. Vam anar junts a aquells caps de setmana que es
celebraven a Andorra els darrers anys del franquisme, a
veure les pel·lícules de Bertolucci, Pasolini, Visconti,
Godard i Resnais que no ens deixava la nostra censura.
Fins i tot, una nit vam organitzar aquí a Manresa una pro-
jecció clandestina de la seva Sexperiencias al Centre Ex-
cursionista del carrer d’Urgell. Sexperiencias representava
tot un desafiament, perquè no era pas censurada, sinó que

s’havia rodat sense cap permís previ –requisit impres-
cindible llavors– i, per això mateix, senzillament no exis-
tia. Durant molt temps vam jugar al joc de «si em llegei-
xes, et llegeixo», que consistia en què cadascú havia d’es-
criure un nombre de planes de la nostra novel·la, i el qui
en portava més a taula guanyava aneu a saber què. D’a-
quelles barriles jo vaig treure el material per Aurora bàr-
bara i ell els textos que han conformat el seu recopilato-
ri Cenestesia. Una cierta sensación de vida al margen de
los sentidos. 

Noche de vino tinto segueix el vagabundeig d’un home
i una dona per les tavernes del barri barceloní de la Ri-
bera, el ritu del vi negre compartit en un territori nou que
busca anular entre ells dos tota experiència anterior. Som
davant d’una proposta absolutament personal, hereva dels
corrents del situacionisme, del cine de Godard i d’Hi-
roshima, mon amour de Resnais. És la mostra més pal-
pable d’un film que no es pot veure sense unir-lo a la fi-
gura del seu autor. Nunes no creia en els arguments, per-
què, segons ell, totes les històries ja han estat narrades.
I la de l’Enrique Irazoqui –el Crist de Pasolini– i la Sere-
na Vergano és un marc, una estructura de recolzament.
Per això, el film és un exercici en comú, un acte de par-
ticipació on un mateix aporti les pròpies vivències. Nu-
nes deia: «faig cinema amb el propòsit que cadascú sigui
en ell mateix la seva pròpia obra i no tingui la necessitat
de veure l’obra dels altres».  

L’

LES PEL·LÍCULES DE
LA MEVA VIDA

Crític de cinema
Manel Quinto

«Noche de vino tinto»
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uan Dani Flaco actua
al Cafè-Teatre Voilà!,
ho fa a casa. I no tan
sols per les vegades

que hi ha tocat. També, pel caliu
que li brinda sempre el públic
manresà. El cartell d’entrades es-
gotades de dijous n’és una prova
evident. El cantautor de Bellvitge
presentava el seu darrer treball
discogràfic, Versos y madera, des-
prés que el gener i febrer passat ho
fes al festival Barnasants, i omplís
fins a tres cops la sala Tete Mon-
toliu de l’Auditori de Barcelona.

Flaco va arribar a Manresa molt
ben acompanyat. Txetxu Altube
(guitarres, mandolina i veus) va ser
el seu partenaire en una nit en què
les cançons, el bon humor i la
complicitat van ser els ingredients
bàsics. Complicitat de Flaco amb
el públic i complicitat amb Altube,
que precisament dijous actuarà a
la mateixa sala, en format acústic,
per defensar els seus temes.

Res millor que encetar el con-
cert, de gairebé dues hores de du-
rada, amb la cançó que dóna títol
al disc. Després vindrien altres te-
mes nous, com Por lo menos i Ni se
te ocurra, extret com a primer sen-
zill. Dani Flaco és d’aquells músics
que tenen guanyat el públic només
pujar a l’escenari. Els seus temes

enganxen, el públic els coreja i
els seus concerts són una festa. Di-
vertides presentacions entre tema
i tema, acudits i alguna imitació, és
al que el cantautor té acostumat el
públic als concerts, i això és el
que dijous van trobar tot i l’estat fe-
bril del músic. Els temes nous van
deixar pas a clàssics del seu re-
pertori com A ras del suelo, Salida
de emergencia, Secretos de suma-
rio o Corazón en bancarrota, amb
què va tancar el concert abans de
la tanda de bisos. Però si hi havia
una cançó que dijous no podia fal-
tar era Llegó la primavera, el pri-
mer bis d’una nit que va acabar
amb el cantautor sol a l’escenari
acomiadant-se del públic cantant
la ranxera El Rey.
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Els versos de Dani Flaco 
El cantautor de Bellvitge va presentar el seu nou treball discogràfic,

«Versos y madera», a Manresa amb el cartell d’entrades esgotades 


Dani Flaco en un moment del concert que dijous va oferir al Voilà!, acompanyat de Txetxu Altube
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