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La polifacètica artista gallega
Cristina Pato (Ourense, 1980) ha
passat un cap de setmana intens a
Catalunya: teatre La Faràndula de
Sabadell (divendres), Palau de la
Música (dissabte) i teatre Kursaal
de Manresa (diumenge). Consi-
derada una de les gaiteres més im-
portants de l’actualitat al món,
Pato, que també canta i toca el pia-
no, ha obert a nous horitzons el tra-
dicional instrument, treballant
colze a colze amb artistes de la
world music, la música clàssica o
l’experimental. Inimitables i in-
usuals, les seves fusions de latin
jazz amb pop i llenguatges con-
temporanis han despertat interès
allà on han anat. Ha publicat qua-
tre àlbums com a gaitera solista i
un parell com a pianista, a més de
nombroses col·laboracions, algu-
nes d’elles premiades amb un
Grammy. Resident a Nova York des
del 2004, forma part de la presti-
giosa Silk Road Ensemble, sota la
batuta del seu mestre Yo-Yo Ma.

Al camerino?
Sí, aprofitaré per maquillar-me

mentre fem l’entrevista. És que
vaig tard, encara he d’afinar les gai-
tes i el concert comença ja... M’he
retardat perquè no em volia perdre
una visita a la Cova de Sant Igna-
si!

Li ha agradat?
És meravellosa!
Com la gaita. Sovint es pensa

que és un instrument que va néi-
xer a Escòcia.

Sí, però en realitat el seu origen

s’ubica entre el món pastoral de
Pèrsia i les ribes de la Mediterrà-
nia. Sigui com sigui, la gaita no és
d’Escòcia sinó de tots els pobles del
món que van tenir pastors. Avui en
dia es tracta d’un instrument estès
arreu del planeta que connecta
cultures i gent.

Com definiria el seu so?
Rústic i emocionant.
I què significa la gaita per a la

seva terra natal, Galícia?
La gaita és la nostra identitat cul-

tural, com l’idioma. Forma part de

la vida diària gallega i hi continua
estant fortament arrelada. Fixa’t
que jo sóc d’Ourense, una petita
ciutat de 100.000 habitants, on
l’escola de gaita té més de 10.000
alumnes!

Com perceben aquest instru-
ment a Nova York?

Als Estats Units en general es
veu exòtic. Algun cop m’he sentit
com en un zoològic on tothom
mira l’animal més estrany. 

Ser músic, allà, és més fàcil?
La professió és semblant a tot ar-

reu, però és cert que si bé el públic
acostuma a ser molt exigent, tam-
bé hi ha una filantropia musical
més estesa que t’aporta facilitats.

La fusió que ha fet d’aquest
instrument ancestral amb la mú-
sica moderna és necessària per
apropar la gaita a més públic?

No sé si és necessària. Simple-
ment és la meva manera personal
de treballar amb l’instrument. Tot
i que jo vinc d’una formació clàs-
sica, sempre he tingut curiositat
pels nous llenguatges musicals.
La recerca constant és la meva
manera d’entendre la gaita, enca-
ra que sigui un instrument limitat.

El fet de ser la primera dona
gaitera que va publicar un disc en
solitari, a final dels 90, li ha su-
posat una dificultat afegida per
obrir-se camí?

Mai no m’he sentit sola, però sí
que em cridava l’atenció, al prin-
cipi, que sempre es destaqués el
tema del gènere. Avui en dia hi ha
més dones que homes tocant la
gaita. 

Certa crítica l’ha considerada
la millor gaitera del món...

Jo l’únic que sé és que estic vi-
vint un somni, lluitant per la meva
passió. El que sí que puc afirmar és
que darrere de l’èxit hi ha molta
perseverança i constància. Crec
més en la constància que en el ta-
lent.

Amb què es queda de la seva
col·laboració amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès?

He estat testimoni del treball per
la comunitat i pel territori que
porta a terme aquesta orquestra.
Estic emocionada perquè fan una
tasca molt especial i atípica en
els paràmetres de la clàssica.
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Entrevista Cristina Pato
Gaitera, pianista i cantant. Considerada una de les millors gaiteres del món, l’artista gallega Cristina Pato ha viatjat
des de Nova York, on resideix, a Catalunya, on ha fet tres concerts amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’últim a Manresa

«La gaita és exòtica als Estats Units»
Damià Vicens
MANRESA

L’artista reivindica un instrument identitari gallec al qual ha obert nous horitzons amb la fusió

L’artista va visitar la Cova de Sant Ignasi abans del concert, diumenge

SALVADOR REDÓ

El programa d’actes vinculat al
Premi Bages de Cultura arrenca
avui amb la presentació del llibre
Els castells i torres medievals del Ba-
ges, de Xavier Sitjes (Sallent, 1921).
La trobada tindrà lloc a partir de les
19.30 h a la Sala Gòtica de la basí-
lica de la Seu de Manresa, amb en-
trada lliure per a tothom qui vul-
gui conèixer les bondats de l’obra.

El llibre de Sitjes va merèixer
l’any passat el premi Antoni Este-
ve,  que va entrar a formar part dels
Premis Lacetània, convocat per
Òmnium Bages i el Centre d’Es-
tudis del Bages. Dotze mesos des-
prés, la publicació del volum, pa-
trocinat per la firma farmacèutica
Esteve, posa a disposició del lector
un treball que inventaria i descriu
«els edificis aïllats, castells i torres,
per poca cosa que en quedi», de la
comarca del Bages, entesa aques-
ta en un sentit físic, per tant, in-
cloent-hi els termes de Granera,
Sant Pere Sallavinera i Vacarisses,
i excloent-ne el de Cardona.

L’autor se centra en l’arquitec-
tura més que en la història, per do-
nar testimoni de la funció per a la
qual van ser construïdes aquestes
fortificacions. Xavier Sitjes, autor
d’una llarga trajectòria en el camp
de l’estudi i la divulgació del pa-
trimoni, està previst que sigui pre-
sent a l’acte, en el qual també in-
tervindran els presidents de les
dues entitats amfitriones, Jaume
Serra (Centre d’Estudis del Ba-
ges) i Jaume Puig (Òmnium).
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L’obra va guanyar el premi
Antoni Esteve i es podrà
conèixer en l’acte que tindrà
lloc a la Sala Gòtica de la Seu



Manresa acull la
presentació del
llibre de Xavier
Sitjes sobre
torres i castells

L’orfe del clan dels Zhao, de La
Perla 29, es va imposar ahir a la nit
com la gran guanyadora de la vin-
tena edició dels  Butaca en la gala
celebrada al teatre Principal de
Barcelona. El muntatge va fer el ple

i es va endur, per votació popular,
els sis premis als quals aspirava:
millor muntatge, direcció, actor
(Julio Manrique), actor de repar-
timent (Pablo Derqui), il·lumina-
ció (Pep Barcons) i vestuari (Ber-
ta Riera). La creu va ser Un aire de
família, que amb set nominacions
va marxar amb les mans buides. El
manresà Albert Ruiz, nominat a
millor actor de musicals, va que-
dar a les portes, així com el mun-
tatge que protagonizava, La gran
duquessa de Gerolstein. Aquests

dos premis van ser per a Benjamí
Conesa i Germans de sang, que
aquest cap de setmana s’ha vist a
Manresa.
Llibert, amb la sallentina Tàtels

Pérez, va rebre el Butaca al millor
espectacle de petit format, i Gem-
ma Brió el de millor text. La millor
actriu per als espectadors va ser
Clara Segura, per La Rosa Tatua-
da, de Tennessee Williams; i la mi-
llor actriu de repartiment Mar Ull-
demolins, per El  joc de l’amor i de
l’atzar. Mone Teruel va ser guar-

donada com a millor actriu de
musical per Marry me a little. El
millor espectacle de dansa va ser
Capricis, i l’espectacle familiar,
Moby Dick.  Informe per a una aca-
dèmiaes va endur dos premis: mi-
llor composició musical per Sílvia
Pérez Cruz i millor escenografia
per Jordi Queralt. Doña Rosita la
soltera i El caballero de Olmedoes
van emportar el de millor carac-
terització, per a Núria Llunell, i mi-
llor disseny d’espai sonor, per a Roc
Mateu, respectivament. 
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«L’orfe del clan dels Zhao» fa el ple als premis Butaca
El manresà Albert Ruiz

queda a les portes i «Llibert»,
amb la sallentina Tàtels
Pérez, s’endú dos guardons




