
Regió7DIMECRES, 29 D’OCTUBRE DEL 201434

CULTURES 

El Conservatori Municipal de
Música de Manresa acollirà demà,
a les 8 del vespre, la presentació del
nou treball d’A la Big Bom Band,
formació jazzística de Sallent. El
CD, que es titula 2014, Made in
Cat, inclou un recull de temes
compostos i arranjats per dife-
rents artistes catalans tan recone-
guts com Joan Monné, Lluís Ver-
gés, Manel Camp, Pepe Balasch, c
David Pastor, Francesc Gener i
Lluís Vidal.

Es tracta d’un CD de jazz cata-
là que té l’objectiu de portar mú-
sica d’autors catalans fora de les
fronteres. El treball ha estat enre-
gistrat íntegrament aquest octubre
a l’auditori del Conservatori Mu-
nicipal de Música de Manresa. La
big band nascuda l’any 1999 a Sa-
llent té un nombre extens d’inte-
grants i es mou pels estils del
swing, el bebop, l’afro-cuban jazz,
el funk, entre d’altres. 

Tot i que en els seus inicis es for-
ma com a assignatura de l’escola
de música Cal Moliner de Sallent,
es va anar professionalitzant fins a
arribar a tocar amb grans intèrprets
i en sales i festivals de jazz d’arreu.

Avui, la pianista Clara Yang
D’altra banda, avui, a 1/4 de 9 del
vespre, hi haurà una altra actuació
a l’auditori del Conservatori Mu-
nicipal de Música de Manresa. La
pianista xinesoamericana Clara
Yang, que ha actuat als principals
escenaris dels Estats Units i ha
format part de l’European Union
Youth Orchestra sota la batuta del
director rus Vladimir Ashkenazy,
oferirà un concert amb obres de
Muczynski, Chopin, Schumann...
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A la Big Bom
Band de Sallent
presenta nou CD
al Conservatori
de Manresa

El santjoanenc Maurici Ribera,
que des del 2007 impulsa els seus
projectes musicals com a The Mis-
sing Leech, ha estat teloner, a Bar-
celona, del cantautor nord-ame-
ricà Daniel Johnston, ha actuat a
l’Argentina, a Austràlia, el Japó, a la
darrera Fira Mediterrània... «Com
pot ser que havent fet tantes coses
no et coneix ningú?», li va pre-
guntar Vicenç Ferreres,
director de Plans
Films. Per posar-
hi remei, va de-
cidir explicar la
història del can-
tautor santjoa-
nenc a través
d’un documen-
tal que, de retruc,
fa un retrat de l’es-
cena antifolk cata-
lana, l’estil «que
no va contra
el folk, però

que és més esverat». El film,
amb un contingut en el qual el
Bages hi és molt present, s’es-
trenarà avui (21.15 h) al festi-
val de cinema musical In-
Edit de Barcelona. La projec-
ció de This is the unfinished
story of The Missing Leech
s’acabarà amb el protagonis-
ta tocant. Demà (16.30 h) hi
tornarà a haver sessió, i es po-
drà veure per Internet fins a
final de novembre. Se’n farà
una projecció a Manresa,
amb data per concretar. La
pel·lícula es presentarà a
certàmens catalans, un de
francès i un de canadenc.

Ribera, que és mestre
d’anglès a l’escola Castell
d’Òdena i fa el programa
Trilogy Rock a Ràdio Sant
Joan, afirma que el docu-
mental: «és per sortir amb
un somriure i dir ‘vaig a fer
música i avui muntaré, no
un, sinó dos grups!’». És
l’esperit del rodatge perquè,
immediatament, revela:
«no t’ho creuràs, però no he
vist la pel·lícula. Em mante-
nen en la incògnita fins a l’estrena,
i tinc un bon neguit!».

Més de 40 versions
Per al documental van fer una
crida perquè creessin versions de
cançons de The Missing Leech. En
van recopilar més de 40 i totes sur-
ten al documental. N’han triat 20
per a un disc que avui surt a la ven-

da. El senzill, a la xarxa, és Unicorn,
a càrrec de Joan Colomo. A Inter-
net també s’hi  penjaran versions
divertides, com les de Somriu,
«l’única cançó que tinc bona». El
santjoanenc formula un desig:
«tant de bo la pel·lícula ajudi una
mica companys que hi surten, so-
bretot els de la discogràfica El Ma-
mut Traçut». És el seu segell.
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Dan Arisa (a l’esquerra) amb alguns dels membres de La Crica

MIREIA ARS0

L’escola de circ de l’associació La
Crica ha engegat el curs 2014-
2015 amb 222 alumnes, d’edats
compreses entre els 4 i els 44 anys.
I ho ha fet amb algunes novetats
com cursos de ioga i preparació fí-
sica, dansa, teatre gestual o un de
batucada, que s’incorpora dilluns,
a càrrec del percussionista ba-
genc Dan Arisa.

Oriol Garriga, membre de La
Crica, va explicar ahir durant la

presentació del nou curs, que han
volgut incorporar més propostes i
més formació pels artistes de circ
com ara la percussió «perquè el
circ són seqüències de ritme i és un
element molt important». Per Gar-
riga «serà un complement de la for-
mació de circ, que donarà un va-
lor afegit a La Crica».

Per la seva banda, Dan Arisa va
voler destacar que «tothom té rit-
me, quan respirem, masteguem,
correm o parlem. Alguns el tenen
més desenvolupat que altres però
amb la metodologia que utilitza-
rem no cal tenir cap formació per-
què treballarem des de zero». Els
alumnes tractaran la percussió a
partir del silenci perquè, segons
Arisa, «a partir del silenci neix la

música». Què és el compàs, la fi-
gura del director o el treball en
equip són altres elements que es-
treballaran durant les classes, que
comencen dilluns vinent, 3 de no-
vembre. Les incripcions per par-
ticipar-hi s’obren avui i es poden fer
al web i a les taquilles del teatre
Kursaal. El curs es farà els dilluns,
de les 8 a les 10 del vespre. 

A banda del de percussió, La
Crica té aquest curs un total de 22
grups diferents, 7 de l’escoleta i 15
de l’aula d’adults. Durant l’any,
l’associcació  també fa altres acti-
vitats com la jornada Circ en fa-
mília, tallers intensius, els casals de
circ a l’estiu o la gala de la festa ma-
jor, que l’any vinent celebrarà la
seva cinquena edició.
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Les classes del nou grup
de batucada es faran els
dilluns al vespre. Avui
s’obren les inscripcions



El cantautor Maurici Ribera
protagonitza un film que
s’estrena al festival In-Edit

El santjoanenc veurà avui per primer cop el documental La seva
trajectòria és el fil conductor que permet retratar l’escena antifolk



Maurici Ribera
protagonitza «This
is the unfinished

story of The
Missing
Leech»

L’Aula de Circ supera els 200 alumnes i
incorpora la percussió amb Dan Arisa
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Concert privat de Cap d’Any
Amb l’excusa per retrobar-se,
cada amic prepara un petit
espectacle, i Maurici Ribera hi
toca unes quantes cançons

Enregistrament especial 
Dins meu hi ha quelcom és
una cançó exclusiva per al
film, gravada als estudis
Aviram, d’Albert Palomar

Conversa viatgera 
Amb Sam Destral, de Gandesa
i bibliotecari a l’Ateneu de les
Bases, Ribera hi parla sobre la
discogràfica i sobre viatges


