
COMPRAR I BEURE
Mercat Susi Sweet Dress

per A. L.

A
mb l’arribada de la Set-
mana Santa, la tradició
aterra a tot Catalunya.

Tal com cada any són puntuals
els bunyols de Quaresma i les
mones de Pasqua, que inunden
les pastisseries, la temporada
de passions torna a estar pre-
sent a la cartellera teatral de
diverses localitats catalanes. A
partir d’aquest diumenge i fins
a començaments de maig, en
ciutats com Olesa, Esparregue-
ra i Cervera —només per citar-
ne tres exemples— s’alçarà de
nou el teló de les populars re-
presentacions dramatitzades,
en els dos sentits de la paraula,
que narren la vida, mort i resur-
recció de Jesucrist. Són autèn-
tics esdeveniments ciutadans
capaços de conferir un marcat
caràcter cívic a un ritu mil·le-
nari que aconsegueix atraure
un públic heterogeni i transver-
sal, i no exclusivament religiós.

Oberta al públic internacio-
nal, la Passió d’Olesa de Mont-
serrat és un espectacle que es
manté viu al municipi des de
1538, i que, tanmateix, ha sa-
but adaptar-se a les exigències
de l’auditori del segle XXI. Amb
el propòsit de modernitzar
constantment el format tradi-
cional, enguany Olesa estrena
un flamant equip de direcció
—liderat per Ignasi Camp-
many—, nous actors i un reajus-
tament experimental del pri-

mer acte. “Tractem de relacio-
nar totes les escenes de la pri-
mera part per crear més
fluïdesa, tal com passa en els
actes segon i tercer, i eliminar
els espais negres durant la
representació”, revela Sam Car-
rique, president de la Passió
d’Olesa, que participa en el via-
crucis teatral des que té
memòria. “És un llegat que es
transmet de pare a fill. Quan
era nadó, la mare em feia sor-

tir en algunes escenes de la re-
presentació”. Ara per ara, la
Passió d’Olesa, a més de rebre
el 2002 la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat, també té el
rècord mundial de presències
en la mateixa escena, amb un
total de 729 actors. Una altra
novetat d’un esdeveniment al
qual cada any acudeixen més
de 15.000 persones és la
subtitulació de l’espectacle per
mitjà d’una pantalla que expli-

carà les escenes simultània-
ment en castellà, català i an-
glès. “És una forma d’obrir la
Passió d’Olesa al turisme, per-
què aquells que no siguin d’a-
quí puguin incorporar-s’hi i
viure-la plenament”.

L’eterna rival d’Olesa, la
veïna Esparreguera, es prepa-
ra per arrencar aquest diumen-
ge la seva temporada de passió,
amb l’objectiu d’aproximar-se
cada vegada més a la gent. “Pro-

curem arribar al cor de l’espec-
tador gràcies a la música en
directe, i conscients que sense
emotivitat no es pot mantenir
cap tradició”, assegura el seu
portaveu, Francesc Alert, que
ironitza així mateix sobre el mí-
tic antagonisme amb l’adja-
cent localitat del Baix Llobre-
gat. “Al llarg dels anys han sor-
git relacions d’amor i odi al vol-
tant de les dues actuacions. No
obstant això, es tracta d’una
competició sana que permet a
les dues avançar i millorar”.

Qui diumenge passat ja va

inaugurar la seva peculiar nar-
ració de les últimes hores d’ago-
nia de Jesucrist és el municipi
lleidatà de Cervera. La paraula
clau de la Passió més antiga de
tot Catalunya —que es remunta
a 1477— és “renovació”. Direc-
tor nou, canvi d’actors, més
rèpliques, dinamització inter-
pretativa i l’eliminació del
castellà com a idioma prefe-
rent. “Comença una nova etapa
amb l’objectiu de complir 100
anys”, assenyala el president,
Xavier Cañabate.

LLIBRES Barris i veïns
per B. C.

A Olesa, Esparreguera
i Cervera dramatitzen
la mort de Jesús
des de fa segles

LA PASSIÓ
Olesa de Montserrat
/ Esparreguera / Cervera
Fins a començaments de maig

FOLK LAIETÀ
35 anys del disc
Lo poder del cant
L’Auditori. Avui, 21 h (12 euros)

Des de fa uns anys, l’estètica vinta-
ge domina les tendències de la
moda internacional temporada re-
re temporada. Després d’una pau-
sa de nou mesos, el mercat sím-
bol d’aquest estil nostàlgic i
romàntic, el Susi Sweet Dress,
aterrarà demà de nou a la Casa
Capell en ple barri de Gràcia. Du-
rant tres dies, el basar sorgit fa
tres anys de la mà i la passió per
la moda de Susana Bas, actriu ca-
talana coneguda pel seu paper a
la sèrie El cor de la ciutat, oferirà

més de 800 vestits vintage exclu-
sius a preu únic: 30 euros. Més
enllà de faldilles, camises, samarre-
tes i complements, Susana i el seu
equip pretenen convertir el mer-

cat vintage en
una experièn-
cia cada vega-
da més àmplia.
Demà es farà
un taller de cos-
tura gràcies a
la col·labora-
ció de les alum-
nes de l’Escola
de Disseny Feli-
cidad Duce Mo-
da, i a les 21 ho-
res es farà un

aperitiu-festival protagonitzat per
la parella artística Nico & Sunset.

Rambla de Prat, 27, Barcelona
susisweetdress.com

S
emblen paraules que no po-
den anar unides: folk i
laietà. Sumem-n’hi una al-

tra, jazz, i la barreja semblarà im-
possible. Doncs aquest “atrevi-
ment” tornarà aquesta nit al da-
munt d’un escenari, 35 anys des-
prés de l’edició de Lo poder del
cant, disc de 1980 que amb aques-
ta barrejamusical es va presentar
en un concert al Palau de laMúsi-
ca. Però què era Lo poder del cant
i qui hi havia al darrere?

Jordi Fàbregas, un dels crea-
dors del Tradicionàrius, a més de
músic i activista de la música po-

pular, recorda: “Un cop va acabar
Coses, el grup on estava, vaig vol-
tar per Catalunya a la recerca
d’informació sobremúsica de fes-
tes, ball, cançons populars, etc. Al
final vaig donar forma a un reper-
tori i vaig començar a veure amb
qui el podia defensar”. Van res-
pondre a l’oferiment Jordi Xavier
Batllés, que llavors acabava amb
la Mirasol Colores —continuació
salsera de l’Orquestra Mirasol— i
PepCabré, que venia de lamúsica
antiga. Així va prendre forma el
repertori del futur disc Lo poder
del cant, que es va gravar després
de voltar per Catalunya interpre-
tat en format de trio durant un

any. “Passat aquest temps”, recor-
da Jordi Fàbregas, “vampensar la
possibilitat de gravar les cançons,
i com que van rebre suport grà-
cies a un patrocini, ens vam dedi-
car a tirar de telèfon i cridar els
amics. Així van aparèixer músics
comara JoanAlbert Amargós, Fe-
liu Gasull, Carles Benavent, Joan
Saura, Saki Guillem, Eliseo Parra,
Marcel Casellas i Martí Soler...”.
Havia nascut l’Harmònica Brava,
l’orquestra que acompanyaria el
trio inicial en la gravació del disc i
en la presentació delmateix al Pa-
lau de la Música.

L’àlbum era una aproximació
del tot inusual a la música popu-

lar, que Fàbregas volia de fusió,
barrejant-la amb ritmes llatins,
sons de rondalla, jazz laietà, etc.
“El folk i la música popular no
sónmai una realitat immòbil i to-
tèmica, però tot i així vam voler
acostar-nos-hi sense prejudicis i
amb el cap obert”, recorda Fàbre-
gas. Ara, 35 anys després, es tor-
nen a ajuntar bona part d’aquells
protagonistes, amb la presència i
col·laboració de Joan Albert
Amargós, Carles Benavent, Saki
Guillem i, és clar, Fàbregas, Bat-
llés i Cabré. La banda principal,
una formació orquestral, estarà
composta per set músics dirigits
per Eduard Iniesta, encarregat de

rellegir aquelles cançons i adap-
tar-les als temps que corren.

Són tres generacions de mú-
sics reunits per un repertori que,
si bé endisc no va sermassa popu-
lar, ha deixat a la memòria una
manera de treballar amb el mate-
rial popular plena de desimboltu-
ra, justificada segons Fàbregas:
“Tot i que és cert que melòdica-
ment tenimunmaterial extraordi-
nari al nostre folklore, la qüestió
rítmicano la tenim tandesenvolu-
pada. Una mica és per això que
vam fer una barreja de diverses
músiquesper trobarunpunt d’en-
riquiment”. I per evitar l’oblit, el
concert serà enregistrat per TV-3.

Passió a la catalana

Barris, veïns i democràcia. El movi-
ment ciutadà i la reconstrucció de
Barcelona (1968-1986), tot un re-
trat del moviment veïnal durant
aquestes dècades decisives. El lli-
bre, editat per L’Avenç, es presenta
avui al Centre Cívic Can Felipa
—que és el que és per les reivindica-
cions dels ciutadans de Poble-
nou— amb el seu autor, Marc An-
dreu, en conversa amb dos noms
propis del tema: el dirigent veïnal
Carles Prieto i la periodista Maria
Eugània Ibáñez (20 hores).

La Passió d’Olesa, el 2011, un espectacle que ha modernitzat constantment el seu format. / xavier calzada

Folk, laietà i jazz, barreja possible

Adriano Luciani

Luis Hidalgo
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