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Carles Cases, a l’ermita on ha compost Araguaia

El compositor i Pere Casaldàliga, al Brasil

LaCentral del Circ i un institut ensenyen la disciplina a 12 joves

Elsmalabarscomaeina

L’actuació de divendres a La Central del Circ, al Fòrum
KIM MANRESA

LLIBERT TEIXIDÓ

ARXIU

LAIA PIÑOL
Barcelona

F
er acrobàcies, malabars
o pujar a un trapezi no
només millora la psico-
motricitat i la forma físi-

ca sinó que ajuda a desenvolupar
el creixement personal, l’esperit
crític i el de superació. Aquest és
l’objectiu del projecte social Cir-
coneta, ideat per la fàbrica de
creació de La Central del Circ i
l’institut Salvat-Papasseit de Bar-
celona.
Es tracta d’una iniciativa que

mostra el treball après de dotze
alumnes d’entre 12 i 16 anys de
l’institut del barri de la Barcelo-
neta, que des de principi d’aquest
any han participat setmanalment
en tallers de circ per aprendre di-
ferents tècniques i a integrar-se
en un procés de creació artística,

sota el guiatge d’artistes profes-
sionals de La Central. El projecte
va culminar divendres amb una
exhibició –en principi única–
oberta al públic.
A través del circ, la creació ar-

tística i la cultura en general,
Circoneta ha “format persones”,
explica Jorge Albuerne, director
del projecte, i afegeix que “el circ
és una filosofia per entendre la
vida”.
El projecte també ha ajudat a

millorar i a desenvolupar l’espe-
rit crític, l’autoestima, la comuni-
cació i la superació de dotze
alumnes, alguns dels quals amb
problemes socioeconòmics que
repercuteixen en el rendiment es-
colar i en el seu desenvolupa-
ment coma persones. I és que, se-
gons Rubén Sapinya, educador
social de l’Institut Salvat-Papas-
seit i impulsor també del projec-
te, “el circ és una eina de trans-
formació social i una disciplina
artística que engloba molts
elements” que ja es treballen a
l’aula però que a “molts alumnes
els és més fàcil aprendre’ls a tra-
vés del circ”.

El projecte, liderat prèviament
per Ricardo Gallardo, i després
per Albuerne, va començar ense-
nyant als joves disciplines com
els malabars, les teles aèries i
l’acrobàcia, i així treballar valors
com la perseverança i la con-
fiança en un mateix.
Després de l’estiu i ja a la sego-

na fase, els alumnes es van cen-

trar en la creació de l’espectacle
basat en les seves pròpies impro-
visacions i la posada en escena.
Per completar la formació, els jo-
ves van assistir amostres de circ i
assaigs a LaCentral i a d’altres es-
pais de Barcelona.
La iniciativa compta amb el su-

port econòmic de l’Obra Social
La Caixa.c
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L
a música és el llen-
guatge de l’ànima i,
en certa manera, els
viatges queCarlesCa-
ses (Sallent, 1958) ha

fet al Brasil des de fa deu anys ho
expliquen tot. La història ha des-
embocat ara en un dobleCD, titu-
lat Araguaia (Audiovisuals de
Sarrià). En el primer, Cases ha po-
sat música a una tria de poemes
de Pere Casaldàliga que canten
Carme Canela i Rubén Fernán-
dez. L’altre disc conté la banda
sonora que el compositor ha bas-
tit sobre les anades des d’Europa
i sobre l’impacte que li ha causat
el paisatge brasiler.
Cases viu i treballa a la petita

rectoria de l’ermita de Sant Este-
ve de Comià, mig perduda entre
Ripoll i Berga, prop de Borredà.
Allà ha trobat l’assossec per exer-
cir l’ofici i hi ha culminat els
principals passos d’aquest últim
treball. El compositor, a més, és
pianista i violoncel·lista. Va estu-
diar a Noruega i Cuba i és cone-
gut per haver estat arranjador
de Lluís Llach, però sobretot per
ser l’autor de les bandes sonores
dels films de Ventura Pons, Jai-
me Chávarri i Gonzalo Suárez.
Amb Araguaia Cases obre una
porta nova en la seva carrera ar-
tística.
L’aventura musical d’aquest

doble CD té els orígens més re-
mots a Balsareny (Bages). Tant
els pares del músic com el bisbe
en són fills i els unia des de sem-
pre una amistat íntima. Cases re-
corda que de petit, a casa, sovint
arribaven cartes d’en Pere i que
ell hi havia parlat en alguna oca-
sió per telèfon. Així va arribar el
dia en què, com a regal d’aniver-
sari, li van pagar un viatge al Bra-
sil perquè l’anés a conèixer.
“Tothomes va oferir per acom-

panyar-m’hi”, explica, “però jo
els vaig dir que les coses de l’àni-
ma les volia fer sol”. Des d’alesho-
res ha fet uns cinc viatges a São

Felix doAraguaia, on viuCasaldà-
liga, i sempre tot sol. El primer
cop hi anava com avergonyit,
amb l’ànsia de qui va a visitar al-
gú famós. Quan el bisbe el va veu-
re i va alçar els braços, Cases va
tenir la sensació que era un
familiar.
A cada viatge del músic,

Casaldàliga feia una regressió a
la infantesa, li parlava de
Balsareny, del castell. En aquella
estança modesta, només amb
una taula i dues cadires, on ha se-
gut tanta gent important i
diversa, van parlar de tot, de mú-
sica, dels aspectes creatius. “Ell
és poeta i la manera de fer versos
no és gaire diferent de la de fer
música, la primera instància és
allò que et ve al cap, després cal
omplir-ho i finalment convé fer
la depuració...”, explica el músic,

que té el costum de viatjar
sempre amb paper pautat i llapis.
Un dia va sortir la idea de po-

sar música als poemes i Cases va
repassar els llibres de Casaldàli-
ga. “Buscava les composicions
amb mètrica clara i no vaig tro-
bar els versos adequats fins que
vaig llegir els seus poemes enpor-
tuguès, cosa que no m’havia pas-
sat amb els poemes en català”, ex-
plica.Araguaia, que és el nomdel
riu que passa pel territori on viu
el bisbe, aplega en el primer CD
els poemes que elmúsic ha tenyit

deliberadament amb les aromes
musicals llatinoamericanes. Els
cants estan inspirats en les mis-
ses del bisbe amb el seu poble. Te-
mes com Maturidade, Confissão
do latifundio o Terra Amada en la
veu deCarmeCanela conviden al
bellugueig de la samba i la bossa
nova. El bagatge queCases ha ob-
tingut com a compositor de ban-
des sonores de cine li ha servit
per elaborar el segon CD d’Ara-
guaia. És en aquestes peces on, a
partir de les converses amb el bis-
be, ara emèrit, i la contemplació
del paisatge brasiler, ha compost
la seva pròpia banda sonora, de
factura clàssica, entre el minima-
lisme i el barroc més estricte. És
destacable el tema Atemptat, on
Cases recrea el clima de l’intent
d’assassinat que va sofrir Casaldà-
liga, i Dom Pedro que també és
molt descriptiu.
El treball conté una base ins-

trumental de corda i una sobrepo-
sició d’instruments juganers de
vent i metall. Cases presentarà
Araguaia en un concert en direc-
te al teatre Kursaal de Manresa
el 20 de desembre.c

El projecte vol ajudar
a millorar l’esperit
crític, l’autoestima,
la comunicació i la
superació personal

El compositor Carles Cases posamúsica a poemes del bisbe emèrit de São Felix do Araguaia, Pere Casaldàliga

Músicasobre la terravermella

A ‘Atemptat’,
Cases recrea el clima
de l’intent d’assassinat
que va patir
el religiós català


