
TRES DIES DE FESTA la sala stroika, seu de la casa de la música de manresa, obria portes el 21d’octubre del
2010. enguany celebren cinc any amb tres dies de festa, del 9 a l’11 d’octubre: dJ residents; Benny page; i la música en
directe d’alguns dels grups amb un significat especial per a la sala en una nit batejada com a «stroika sounds live»
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ZOO, The Anti-Patiks, Pirat’s
Sound Sistema, Gossos, Juanra de
KOP, Itaca Band, Gertrudis, Anto-
nio el Remendao, Miquel Ramos,
Miquel Gironès i Xavi Sarrià d’O-
brint Pas, Laia Vehí, At Versaris & 
Astrio, Ebri Knight, Kòdul... Tots
ells trepitjaran la sala Stroika, el di-
umenge 11 d’octubre, en un con-
cert que vol ser el punt final a un
cap de setmana de celebració. La
Stroika, seu de la Casa de la Músi-
ca de Manresa, obria portes el 21
d’octubre del 2010, ara farà cinc
anys. Des de llavors, han passat per
la sala 645 artistes, dels quals 206
locals; s’han fet 385 nits de concerts
i han sumat més de 90.000 es-
pectadors. Per tot plegat, els seus
promotors no han volgut estalviar-
se una festa d’aniversari: «és un nú-
mero rodó i ens venia molt de
gust celebrar-ho», explica Dani
Castellano. 

Per fer-ho han preparat una
programació especial que uneix,
d’una banda, sessió de DJ «marca
de la casa» i  un concert múltiple
amb alguns dels artistes que han
passat al llarg d’aquests cinc anys
per la sala i que, com subratlla Cas-
tellano, «sempre han donat suport
al projecte». No ha estat fàcil «re-
unir-los» a tots, diu, i, per això, el
concert es farà un diumenge, el dia
«en què els grups solen tenir l’a-
genda més buida».  Des de la sala
es van proposar aglutinar bandes
«històriques», com els desapare-

guts Obrint Pas (vindran Miquel
Ramos, Miquel Gironès i Xavi Sar-
rià), al costat de grups de creació
recent com Itaca Band, i noms
locals, com Gossos, Kòdul, Anto-
nio el Remendao o Astrio que ac-
tuaran amb At Versaris. El cartell,
subratlla Castellano, «no està del
tot tancat». La idea és «jugar amb
diferents formats» i oferir al públic
«una nit especial» que inclourà ac-
tuacions conjuntes entre els dife-
rents artistes. La banda de suport
serà l’All Star Karaoke i la nit la «re-
mataran» DJ Shakur i Plan B. 

Però la celebració ja comença-
rà divendres 9 d’octubre amb els
tres DJ residents de la sala (DJ
Stroikov, DJ Warsaw i DJ Shakur)
als  quals s’unirà «el darrer fitxat-
ge de la Stroika: DJ Buff Bay». I, dis-
sabte, el retorn de Benny Page, «el
número 1 anglès del drum’n’bass»,
amb el suport de DJ Shakur i DJ
Warsaw.
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Stroika fa cinc anys amb un concert
que reunirà una quinzena de grups
La cita, el diumenge 11 d’octubre, aplegarà alguns dels artistes «especials» per a la sala, com tres

ex-Obrint Pas, o noms locals com Gossos, Kòdul, Astrio amb At Versaris o Antonio el Remendao


han passat per la sala Stroika des
de l’octubre del 2010 fins ara.
D’aquests, 206 han estat bandes o
artistes locals. La sala de l’avinguda
dels Dolors ha ofert en cinc anys
385 nits de concerts i ha tingut
91.194 espectadors. 

641 ARTISTES

XIFRES

El reggae d’El Belda i el conjunt
Badabadoc va inaugurar dimecres
21 d’octubre del 2010 la sala Stroi-
ka, impulsada per Kay Studios i Pro-
paganda pel Fet!. És des del primer
dia la seu de la Casa de la Música,
una iniciativa nascuda a la capital
del Bages el  2008 i un projecte
compartit per la Generalitat i l’A-
juntament de Manresa. Els dos

primers inquilins de la sala, con-
cebuda per als directes i amb vo-
cació de ser el reivindicat equipa-
ment per a la música en directe a la
capital del Bages, van ser els man-
resans Plouen i Lax’n’Busto, amb el
manresà Salva Racero. Si bé en els
dos primers anys  la Casa de la Mú-
sica va mantenir una línia conti-
nuada de creixement d’especta-
dors i de concerts, la dràstica re-

ducció pressupostària del 2013,
per part del consistori manresà,  i
la incertesa de l’aportació econò-
mica, el 2014, van fer perillar el pro-
jecte. Finalment, la situació es va re-
conduir amb un pressupost sota
mínims però amb una disminució
de la programació. Paral·lelament,
la  Stroika era escollida el 2013
millor sala de concerts, per votació
popular, dels premis Enderrock.
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El reggae d’El Belda i el conjunt Badabadoc, i el
rock de Plouen i Lax’n’Busto van obrir la sala

Plouen en l’estrena de la sala
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TRES NOMS PER A LA NIT
«STROIKA SOUNDS LIVE» El
quintet Gossos en un concert a la
sala Xavi Sarrià, d’Obrint Pas El
santjoanenc Antonio el Remendao
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Assumpta Pérez

I quIna és
la parella
normal?

ELS VEÏNS DE DALT
Direcció: Cesc Gay. Intèrprets: Pere

Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi
Rico. � DIES:  26 de setembre. Sala
Gran del Kursaal. Manresa

ls veïns de dalt, la prime-
ra incursió teatral del di-
rector cinematogràfic

Cesc Gay  –Truman, Una pistola en
cada mano, A la ciutat–, encetava
dissabte, a la Sala Gran del teatre
Kursaal de Manresa, un nou Toc de
Teatre. Abans de començar, un
vídeo en clau d'humor oferia con-
sells per al bon govern de les fun-
cions. Entre els quals, per exemple,
no fer tard a la funció... un consell
que alguns espectadors es van
perdre perquè, precisament, van
arribar amb un considerable retard
a l’inici de l’obra...

Els veïns de dalt, protagonitza-
da per Pere Arquillué, Nora Navas,
Jordi Rico i Àgata Roca, presenta
d’inici el distès sopar entre dues
parelles veïnes –Arquillué i Roca,
i Navas i Rico– després d’un llarg
període de temps planejant-lo.
Tot aparentment normal excepte
la manca de ganes de Juli (Arqui-
llué) pel sopar i l’obsessió per
treure el tema de la fogositat sexual
dels veïns de dalt. 

I a mesura que avança la vet-
llada, entre humor i acidesa, l’es-
pectador assistirà a un xoc frontal
entre les dues parelles pels seus
allunyats estils de relació. La pa-
rella «normal», Arquillué i Roca, no
passa el seu millor moment però
s’esforça a mostrar una conven-
cionalitat maquillada de frustra-
cions i angoixes que la franquesa,
l'estimació i el respecte poden
acabar alterant. 

Els veïns de dalt és una bona co-
mèdia, una fresca mirada que ma-
tisa certs tòpics que el director ha
treballat i ha resolt per a l’ocasió. I
tot i que hi ha espai per a les rialles,
per a un to lleuger i fresc, els si-
lencis amb què, en determinats
moments, s’omple el muntatge
resulten colpidors i reveladors.
Quatre actors ben conjuntats en un
bon engranatge dramàtic, on ca-
dascú compleix amb escreix el
seu paper en la funció, acaben
d’arrodonir una peça teatral que,
en certs moment, està al servei de
Pere Arquillué. Això sí, gràcies a la
bona feina del seus companys
d’equip. 
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