
Divendres, 18 de juliol de 2014

CULTURA 36 NOU9EL

Nits Miralles 
al monestir de 
Lluçà, amb un 
Shakespeare

Lluçà

Anna Gorchs

El monestir de Santa Maria 
de Lluçà serà escenari, 
aquest cap de setmana, de 
la segona edició de les Nits 
Miralles. Es tracta d’una pro-
posta que va néixer l’any pas-
sat de la mà del Grup d’Ac-
tors del Lluçanès (GALL) i 
l’Ajuntament de Lluçà que 
en aquesta ocasió tindrà el 
teatre de protagonista. El 
claustre del monestir aco-
llirà dissabte a les 10 del 
vespre la representació de La 
caiguda de l’H, un monòleg 
musicat obra de Jordi Oriol 
que es va estrenar l’any pas-
sat en el marc del Festival 
Shakespeare Barcelona. És 
una lliure versió del clàssic 
Hamlet “de molta qualitat i 
que va tenir molt bona aco-
llida”, en paraules de Maria 
Àngels Parareda, presidenta 
del GALL. La programació 
continuarà diumenge amb 
una matinal infantil que con-
sistirà en la representació de 
l’espectacle d’ombres xineses 
Tafa i la lluna, a càrrec d’un 
grup de persones del poble. 
Al final, hi haurà un dinar.

L’objectiu de la iniciativa 
és organitzar “un festival 
d’estiu a l’entorn del mones-
tir de Lluçà lligat a les arts 
escèniques”, segons explica 
Eva Boixadé, alcaldessa de 
Lluçà, que destaca que és 
molt important “la implica-
ció de la gent del poble”. 

Deu anys del 
CPAM! amb els 
percussionistes 
osonencs

Centelles

J.V.

El festival CPAM!, Centelles 
Percussió, arriba a la desena 
edició, que tindrà lloc aquest 
cap de setmana. Amb motiu 
d’aquest desè aniversari es 
reuniran diumenge quatre 
de les figures més destacades 
de la percussió osonenca, en 
un concert en què les bateri-
es seran les úniques protago-
nistes. L’actuació, que tindrà 
lloc a partir de les 7 de la 
tarda sota el títol de Batec de 
percussió, permetrà veure en 
un mateix escenari els cen-
tellencs David Viñolas i Toni 
Pagès, el rodenc Santi Ser-
ratosa i el torellonenc Santi 
Carcasona. Cada un d’ells 
presentarà també la seva 
pròpia proposta artística, des 
de Toni Pagès amb Mans i 
màquines –a cavall de l’acús-
tica i l’electrònica– fins a la 
bateria en solitari de David 
Viñolas, passant pels drum 
circle amb el públic de Santi 
Carcasona i la percussió cor-
poral de Santi Serratosa, que 
actuarà amb la companyia de 
les cantants centellenques 
Yolanda i Kathy Sey. 

El desè CPAM! tindrà un 
pròleg dissabte, a partir de 
les 7 de la tarda, amb una 
trobada de tabaler on parti-
ciparan sis colles, entre elles 
la de Cabrons i Bruixes de 
Torelló. S’iniciarà amb una 
tabalada infantil, una hora 
abans, a la plaça Major. 

La ripollesa Esther Forment és la creadora del festival Ripollesdansa

“Fins ara la dansa era per l’elit”
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Esther Forment, creadora de Ripollesdansa, abans d’una actuació d’aquest dimecres a la Lira de Ripoll

Ripoll

Ruth Espuny

Ripollesdansa va acabar 
aquest diumenge amb una 
tercera edició que ha conso-
lidat el festival. Darrere seu 
hi ha una ripollesa, Esther 
Forment, que hi deixa l’àni-
ma cada any: “Fa 20 anys 
que tenia el somni de fer un 
festival de dansa al poble que 
vaig néixer i estimo, i al final 
ha pogut ser”. Com a novetat 
aquest any han tret el festival 
al carrer amb una actuació 
diferent cada dia. La darrera 
es va fer diumenge al claus-
tre del monestir.

Forment explica que Ripo-
llesdansa va néixer el 2012 

amb la intenció que el festi-
val tingués un format d’im-
provisació “és a dir, que la 
gent porti el seu coneixement 
i juguem junts amb persones 
d’arreu del món”. De fet, al 
festival hi participen balla-
rins de Madrid, Galícia, Gran 
Canària, França i Holanda. 
Durant el matí, al pavelló 
de l’Avellaneda, s’hi van fer 
tallers, classes magistrals i 
un laboratori d’investigació 
i creació. Forment, però, no 
amaga que la dansa encara 
és una disciplina poc cone-
guda “i que fa por” malgrat 
que “tots som ballarins en 
potència, perquè rentar plats, 
asseure’t a una cadira o cami-
nar és dansa”. Tot i així expli-

ca que cada vegada hi ha més 
programes socials que acos-
ten la dansa a col·lectius que 
no estan acostumats a ballar. 
“Fins ara era considerada una 
disciplina per a l’elit”, diu 
Forment, “però per nosaltres 
la dansa forma part de tots 
perquè senzillament és una 
via d’expressió més com ho 
pot ser la poesia o el teatre”.

Forment diu rient que ella 
té “una trajectòria utòpica 
com a ballarina”. Es va llicen-
ciar en Psicologia mentre ho 
combinava amb la formació 
en dansa, “i ara el que faig 
és fusionar les dues coses a 
nivell professional”. Actual-
ment participa en un projecte 
social a la Fundació MAP.

Obeses, en concert a 
Casserres, dissabte
Les Masies de Roda El 
grup osonenc Obeses actuarà 
aquest dissabte a Sant Pere 
de Casserres, en el cicle de 
concerts Vespres de Juliol. La 
formació liderada per Arnau 
Tordera presentarà els temes 
de Zel, el seu darrer disc. 
L’actuació tindrà lloc a 2/4 de 
8 del vespre, i el cicle es tan-
carà la setmana vinent amb 
la Big Band de Manlleu.

Dos concerts del 
festival de Moià
Moià Els alumnes del pia-
nista Daniel Ligorio oferiran 
aquest dissabte el segon 
concert del Festival Francesc 
Viñas de Moià. A les 7 de la 
tarda, a l’Auditori de Sant 
Josep, actuaran els set joves 
instrumentistes que s’hi han 
format. Diumenge a les 9 del 
vespre, a l’església de l’Esco-
la Pia, hi haurà un altre con-
cert a càrrec de l’orquestra 
Sons d’Art. 

Estrena de dansa al 
cicle del comte Arnau
Sant Joan de les Abades-

ses El grup Montgrí Dansa 
estrenarà aquest dissabte a 
Sant Joan un ballet inspirat 
en Lo Comte Arnau de Víctor 
Balaguer, una de les prime-
res adaptacions literàries de 
la llegenda. L’estrena tindrà 
lloc a les 10 del vespre al 
claustre del monestir, dins 
del Cicle de Representacions 
del Comte Arnau. 

Torna a Vic el cicle 
de carrer ArtdePas 
Vic Les actuacions al carrer del 
cicle ArtdePas de Vic es repre-
nen després del parèntesi de la 
festa major. Aquest divendres, 
a la plaça de Santa Cecília 
(Orfeó Vigatà), actuarà el grup 
de jazz Gorg Trio. L’escenari 
del Passeig serà ocupat diven-
dres i dissabte per les actua-
cions de carrer del festival de 
Cantonigròs. Diumenge, a la 
plaça del Carbó, actua el grup 
de pop Amics del Bosc.

Tremendamente, 
el grup de Dani 
Rifà, diu adéu al 
cap de 12 anys

Vic

J.V.

Tremendamente, el projecte 
musical impulsat per l’oso-
nenc, s’acomiada després de 
12 anys sobre els escenaris. 
El grup fa una gira de comiat 
de 13 concerts (“un per cada 
lletra del nom”, diu Dani 
Rifà), que aquest dissabte 
passarà per la Jazz Cava de 
Vic, on actuaran a les 11 de 
la nit. 

El final de Tremendamente 
es produeix, sobretot, perquè 
tant el mateix Dani Rifà com 
altres membres de la forma-
ció estan “preparant coses 
noves”. En la seva trajectò-
ria han fet més d’un miler 
de concerts i han publicat 
quatre discos: 22:22 (2003), 

Abre tu mente (2007), Soñar 
bien despierto (2009) i Al 
punto (2012), aquest últim 
un original llibre-disc en 
què Dani Rifà posava músi-
ca a receptes de cuina. En 
el comiat de Vic, Dani Rifà 
(veu i guitarra) estarà acom-
panyat per tres dels músics 
que han estat habituals a 
Tremendamente: Fran Torres 

(guitarra i cors), Alexis Vas-
siliou (baix) i Víctor Ramos 
Cuñao (piano i acordió). La 
gira de Tremendamente tam-
bé passarà per Viladrau el 
proper dia 25 de juliol, amb 
un concert que tindrà lloc a 
La Cerve. Es tancarà el dia 
12 d’agost a Maó (Menorca) 
amb un concert a Sa Terrassa 
Es Claustre. 

Dani Rifà, líder de Tremendamente, ja pensa en nous projectes


