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El col·lectiu Illescena organitza la 
primera edició de la fira. ARXIU

Illescena, Fira 
d’arts escèniques 
de les Balears, a 

final de setembre

ARTS ESCÈNIQUES

Illescena, l’Associació d’empreses 
balears d’arts escèniques, ha deci-
dit posar-se al capdavant en l’orga-
nització a Palma d’una fira adreça-
da sobretot a constituir-se en el 
principal mostrador de tot allò que 
produeixen les companyies profes-
sionals d’arts escèniques de les Illes 
Balears. L’esdeveniment es durà a 
terme des del dia 25 fins al 28 de se-
tembre d’enguany i servirà com a 
eina per poder situar amb més efi-
càcia arreu de l’Estat i en l’àmbit in-
ternacional els espectacles que es 
generen aquí. 

Aquesta fira inclourà durant els 
quatre dies una quinzena d’espec-
tacles  professionals de distints gè-
neres i diverses disciplines que es 
repartiran per diferents espais tea-
trals de la ciutat. Així mateix, la Fi-
ra d’arts escèniques de les Illes Ba-
lears ajudarà a situar Palma dins 
del mapa de les arts escèniques i a 
animar-la culturalment i social-
ment. 

Des d’Illescena denuncien que 
fins ara “la pràctica totalitat dels re-
cursos públics destinats a fires i fes-
tivals balears es destinen a pagar les 
factures de companyies foranes i, 
en canvi, demanen a les locals una 
participació percentual”. 

Risc econòmic 
Conscients del risc econòmic que 
suposa l’organització d’un acte 
d’aquestes caractarístiques, confi-
en rebre el suport de les adminis-
tracions públiques, per la qual co-
sa ja fa uns mesos que intenten 
avançar en acords puntuals. 

L’associació insisteix que en uns 
moments convulsos com els actu-
als per a les empreses que es dedi-
quen a les arts escèniques veuen 
necessari l’organització d’un esde-
veniment d’aquest tipus per tal de 
renovar les fórmules de projecció 
exterior.e
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Quintana i Aresté 
promocionen el disc a Palma

dins, tothom ho sap. Xarim Ares-
té també. Tots dos junts, per tant, 
no podien fer res més que el disc 
més rocker i enèrgic d’ençà que 
Gerard Quintana va posar punt fi-
nal a la seva carrera amb la banda 
mítica Sopa de Cabra. 

Present i futur incerts 
El context polític i social és molt 
més que un paisatge dins de l’àl-
bum Tothom ho sap. La sensació 
d’un present tan incert com el fu-
tur apareix en gairebé totes les 
cançons d’un disc treballat al llarg 
de dos anys i que es fa ressò de re-
clamacions col·lectives. Ambdós 
han format part del procés creatiu 
ajudant-se en la composició i la 

música durant llargues hores 
tancats a ca seva. 

Per expressar el que senten 
davant un món dominat per les 
incerteses, l’excantant de Sopa 
de Cabra i el guitarrista de Very 
Pomelo han triat la cal·ligrafia 
dels clàssics del rock. Tot el disc 
està esquitat d’elements que 
connecten amb la història del 
rock: des de  la poderosa influ-
ència de Led Zeppelin fins a 
ecos dels Rolling Stones, els 
Kinks, Neil Young, Bob Dylan i 
AC/DC, entre molts altres. I 
també Sopa de Cabra a la cançó 
Quan miris endins.  

Diferents generacions 
 Tot i pertànyer a diferents ge-
neracions, tots dos compartei-
xen llenguatge musical. La seva 
clau és que coincideixen ètica-
ment i estèticament. 

La transparència no és no-
més musical. El títol de l’àlbum 
té a veure amb el vers “Ho sap 
tothom, i és profecia”, de Sal-
vat-Papasseit. I el poeta hi apa-
reix implícitament en els pri-
mers versos del treball. “Fa 
molts anys / algú ja va predir el 
futur”.  

La portada del disc és una re-
formulació irònica de la del Let 
it bleed (1969), dels Rolling Sto-
nes. La nova lectura, amb un 
guitarrista escapçat dalt d’una 
“muntanya de ronya”, parteix 
d’una idea de Quintana, que vo-
lia transmetre “la sensació de fi-
nal d’etapa, tant globalment 
com localment, tant socialment 
com políticament”. La imatge 
de la portada s’adiu amb el con-
tingut de bona part de les can-
çons. 

Aquest àlbum, que inclou un 
total de 13 temes, marca el re-
torn al rock de Gerard Quinta-
na, després d’un cicle de treballs 
en solitari marcats per l’explo-
ració de les cançons intimistes 
i poètiques, que Quintana con-
sidera que ha estat “un viatge 
personal” que ha abandonat per 
emprendre una tasca col·lectiva 
més enriquidora.e

Gerard Quintana ahir va ser a Palma per presentar el seu darrer disc que ha fet 
conjuntament amb Xarim Aresté. PERE VIRGILI

L’horabaixa n’oferiren un petit tast a l’Espai Xocolat

MÚSICA

Ahir Gerard Quintana (Girona, 
1964) i Xarim Aresté (Flix, 1983) 
varen ser a Palma per promocio-
nar el seu darrer treball conjunt: 
Tothom ho sap. En varen fer la pre-
sentació a l’Espai Xocolat i tot se-
guit varen oferir entrevistes a dife-
rents ràdios i al canal d’IB3. L’ho-
rabaixa varen tornar a l’Espai Xo-
colat, on varen aprofitar per signar 
els seus discs i també hi varen to-
car dos temes del treball. L’espai 
va quedar petit per a la gran quan-
titat de gent que s’hi va congregar. 

Gerard Quintana porta el rock a 
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‘Corpus a Palma’, patis i claustres en 10 concerts
terme de dimecres a diumenge, a les 
21h, en un cicle que Cort anomena  
‘Corpus a Palma’. De fet, el batle, 
Mateu Isern, comença la salutació 
que introdueix el programa amb 
una proclamació de religiositat pú-
blica: “Seixanta dies després del 
Diumenge de Resurrecció celebram 
la festivitat del Corpus, una tradició 
arrelada en la nostra història que 
suma al sentiment religiós un pro-
fund sentit patrimonial i cultural”. 

Ahir presentaren la programació 
el regidor de Cultura, Fernando Gi-
let, amb Marcelino Minaya, gerent 
de la Simfònica, i Salvador Sebastià, 
director de la Banda Municipal de 
Palma. Gilet destacà “la varietat 
musical” del cicle que, enguany, a 
més dels esmentats, inclou concerts 

FESTES DE PRIMAVERA

De l’11 al 22 d’aquest mes, Palma ce-
lebra una nova edició dels concerts 
de primavera als patis i claustres de 
Ciutat. Una convocatòria gratuïta 
que començarà dimecres al pati de 
Can Oms, amb Un passeig pel ro-
manticisme, concert d’Andreu Rie-
ra al piano i Miquel Àngel Aguiló 
com a violoncel·lista, i conclourà dia 
22 de juny al palau de l’Almudaina 
amb l’Orquestra Simfònica, dirigi-
da per Josep Vicent, que interpreta-
rà la Simfonia núm. 9 en mi menor, 
també coneguda com a Simfonia del 
Nou Món, d’Antonín Dvorák.  

Són deu concerts que es duran a 
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Influències  
Tot el disc està 
esquitat 
d’elements 
que connecten 
amb la història 
del rock

dels violoncel·listes Biel Fiol, Jo-
ana Gual i Dmitri Strutxkov (Pa-
lau March), peces sefardites in-
terpretades perJordi García i Ju-
lia Alcaraz (Centre d’Història i 
Cultura Militar), el tenor Alber-
to Canet i el pianista Jordi Rome-
ro (Santíssima Trinitat), havane-
res per les corals de l’Orfeó UIB 
(Claustre de Sant Francesc) i la 
Banda Municipal de Música (la 
Misericòrdia), entre d’altres. 

Les entrades –dues per perso-
na– es poden recollir de manera  
anticipada al punt d’informació 
del Centre Històric (matins)  i al 
Mar i Terra (horabaixes); i abans 
de cada concert, a partir de les 20 
hores, a la mateixa porta del pa-
ti corresponent.e

Gratuïts 
L’Ajuntament 
donarà un 
màxim de 
dues entrades 
per persona


