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DISSABTE 22
BANYOLES
● A les 17 h, pl. de les Rodes, co-
bles La Bisbal Jove, Bellpuig
Cobla, Mil·lenària i Ciutat de Cor-
nellà (festes de Sant Martirià)
BARCELONA
● A les 18 h, pla de la Catedral,
cobla Ciutat de Terrassa
● A les 22 h, Lluïsos de Gràcia, pl.
del Nord 7-10, cobla Marinada
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
● A les 19 h, Auditori Barradas,
cobla Contemporània (concert)
SANT VICENÇ DE CASTELLET
● A les 20 h, a l’església, cobla
Ciutat de Girona (concert)
TERRASSA
● A les 19 h, pl. Vella, cobla La
Nova Vallès
DIUMENGE 23
AIGUAFREDA
● A les 17.30 h, parc de la Carre-
tera, cobla Lluïsos de Taradell
BANYOLES
● A les 11.30 h, pl. de les Rodes,
cobla Ciutat de Girona (concurs)
● A les 16 h, Casal de la Gent
Gran, cobla Ciutat de Girona (con-
cert)
● A les 17 h, pl. de les Rodes, co-
bles Sant Jordi, Ciutat de Girona,
La Principal de la Bisbal i La Sel-
vatana (festes de Sant Martirià)
BARCELONA
● A les 12 h, parc de la Guineue-
ta, cobla Contemporània
● A les 18 h, pl. Sant Jaume,
cobla Baix Llobregat
BLANES
● A les 12 h, pg. del Mar, cobla-
banda del Col·legi Santa Maria
CERDANYOLA DEL VALLÈS
● A les 12 h, pl. de Josep Vilado-
mat, cobla Sabadell
EL MASNOU
● A les 12 h, pl. d’Ocata, cobla

Ciutat de Cornellà
GRANOLLERS
● A les 11.30 h, pl. de la Porxa-
da, cobla Sant Jordi
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
● A les 11 i 16.30 h, parc de Can
Boixeres, cobles Contemporà-
nia, Marinada, La Nova Vallès i
Jovenívola de Sabadell (aplec)
MOLLET DEL VALLÈS
● A les 12 i 17.30 h, pl. de Cata-
lunya, cobla Ciutat de Terrassa
Palamós.
● A les 19 h, auditori La Gorga,
cobla La Flama de Farners
PREMIÀ DE MAR
● A les 12.15 h, pl. Ajuntament,
cobla Premià
SABADELL
● A les 18.30 h, pl. del Doctor
Robert, cobla Sabadell
SANT PERE DE TORELLÓ
● A les 11 h, bosc de la Grabolo-
sa, cobla La Principal de la Bis-
bal (concert)
TARBES
● A les 15 h, Hall de les Exposi-
cions núm. 4, cobles Els Case-
noves i Combo-Gili (aplec)
VIC
● A les 16 i 18 h, recinte Firal el
Sucre, cobles Jovenívola de Sa-
badell i Bisbal Jove
DILLUNS 24
BANYOLES
● A les 11.30 h, pavelló de la
Draga, cobles Sant Jordi, La Sel-
vatana i La Principal de la Bisbal
● A les 17 h, pl. de les Rodes,
cobla Sant Jordi, La Principal de
la Bisbal i La Selvatana (festes
de Sant Martirià)
DIMARTS 25
BARCELONA
● A les 19 h, Ateneu Barcelonès
(concert de sardanes per a
piano, amb M. Rosa Llorens)

AgendadeSardanes
Òscar Igual

ElComentari Pep
Blay

De la mateixa manera que hi
va haver un primer moment
en què es va muntar una piz-

zeria a Catalunya, hi va haver un dia
en què els nostres diaris van accep-
tar publicar crítiques de rock and
roll. I no va ser gens fàcil. Per a
molts intel·lectuals, posar a la matei-
xa pàgina un article sobre el Liceu i
un dels Rolling Stones era poc
menys que un sacrilegi.

Això ho sap molt bé el crític de
l’AVUI Josep Maria Hernández Ripoll,

Per molts anys, Txuski!

que diumenge compleix 25 anys de la
seva primera ressenya. Quan va comen-
çar el seu camí al Diari de Barcelona,
viure del periodisme de vinil i concerts
era pràcticament una entelèquia, espe-
cialment en llengua catalana.

Txusqui, com li diem els amics, no va
tardar gaire a convertir-se en el gran
cronista de la nit dels 80 a l’AVUI. La
seva ploma mordaç va retratar apassio-
nadament les primeres gires dels rock-
stars a Barcelona. Alhora, analitzava
amb rigor els artistes catalans: qualsevol

estudi que es vulgui considerar seriós
sobre la Nova Cançó, el rock urbà dels
vuitanta i el rock català ha de passar en
algun moment o altre pels seus articles.

Un quart de segle després, es manté
al peu del canó, sense perdre el seu en-
ginyós sentit de l’humor i posant, com
sempre, el dit a la llaga. Per això, és un
gust llegir-lo cada dijous, incomodant
els que mouen els fils de la música al
nostre país per treure a la llum com fun-
ciona en realitat la rerebotiga dels que
manen. Per molts anys, Txusqui!

UnpianodeCuba
Jordi Sabatés i Rosa Vergés piquen l’ullet a Bola de Nieve

Lara Bonilla
GIRONA

Diferents disciplines artísti-
ques s’ajunten dalt d’un es-
cenari per explicar qui era
Ignacio Villa Bola de Nieve,
músic cubà que amb el seu
carisma va conquistar
Édith Piaf, Pablo Neruda i
Josephine Baker. A grans
trets, això és A propósito de
Bola de Nieve, una proposta
del pianista i compositor
Jordi Sabatés amb Rosa
Vergés com a directora que
aquesta nit s’estrena al Fes-
tival Internacional de Tea-
tre Temporada Alta de Gi-
rona i Salt.

L’espectacle neix del do-
cumental de José Sánchez-
Montes Bola de Nieve. El
hombre triste que cantaba
alegre, realitzat el 2003 i en
què Sabatés es va encarre-
gar de la composició. El
músic català, però, va voler
continuar la seva particular
conversa musical amb Bola
de Nieve i el resultat és
aquest espectacle on es bar-

regen disciplines artístiques
tan diferents com la músi-
ca, l’il·lusionisme, les om-
bres xineses, la dansa i el ci-
nema. Tot plegat al servei
d’un dels mites llatinoame-
ricans del segle XX, Bola de
Nieve: cubà, negre, santero,
homosexual, prorevolucio-
nari, però sobretot, músic.

Un músic que va triomfar
també a Àsia, Europa i els
Estats Units i que sempre
repetia “jo sóc un home trist
que sempre canta alegre”.
Bola de Nieve “estava molt
implicat en la música afroa-

mericana, era un mangue-
ro, però també un chanso-
nier que cantava en francès,
i fins i tot el documental es
tanca amb unes imatges en
què se’l veu cantar en un
mal català”, va explicar ahir
Jordi Sabatés, que abans
havia realitzat quatre es-
pectacles de cinema i músi-
ca en directe.

El repte al qual es van en-
frontar Vergés i Sabatés va
ser el d’explicar els dife-
rents vessants del perso-
natge sense el suport de les
entrevistes del documental.

Tot i que sí que s’inclouen
imatges del film en què es
veu cantar Bola de Nieve
mentre a l’escenari Jordi
Sabatés al piano li respon,
iniciant així “una conversa
molt fluida, molt màgica i
molt poètica”, com la va des-
criure ahir la directora de ci-
nema Rosa Vergés durant la
presentació del muntatge.

Al costat de Jordi Sabatés
i Rosa Vergés, participen en
aquest espectacle la coreò-
grafa Teresa Garcia, el mag
Sergi Buka i el director de
fotografia Tomàs Pladevall.
L’equip el completen An-
drea Fuentes, Núria Rovira,
Liliana Fernández i Manel
Carrasco, creadors joves
sorgits de l’ESCAC i de l’Es-
cola de Disseny de Sabadell,
i per als qui ahir Sabatés i
Vergés no van escatimar
elogis, destacant la seva
“energia, professionalitat i
capacitat creadora”. A pro-
pósito de Bola de Nieve s’es-
trena aquesta nit (22.30
hores) a la Sala La Planeta
de Girona.
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