
EXPORTANT L’ESSÈNCIA DE PALO ALTO En un ambient distès i amb una bona afluència de públic, sobretot a
partir de mitja tarda, el mercat alternatiu impulsat per Ariadna Esteban i Aleix Moya va aconseguir cridar l’atenció
dels manresans en portar a la capital del Bages l’atmosfera d’esdeveniments com la coneguda cita barcelonina 
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Anne Carrère omple el Kursaal
en l’homenatge a Édith Piaf 

Dins el marc de la Francophonie
2016 el teatre Kursaal de Manresa
es va omplir divendres de gom a
gom per veure el musical Piaf! le
spectacle, un muntatge que ha do-
nat la volta al món amb motiu del
centenari del naixement d’Édith
Piaf. Interpretat per la cantant
francesa Anne Carrère, el concert
fa un recorregut musical per unes
cançons que ja formen part del pa-
trimoni musical universal. Acom-
panyada per quatre músics –acor-
dionista, pianista, contrabaixista i
percussionista– i dins la més pura
tradició de la chanson française,
l’espectacle va transportar els es-

pectadors des dels carrers de
Montmartre dels anys 30 als temps
de la Môme de París. Un altre dels
atractius del muntatge és la pro-
jecció d’imatges de la vida de Piaf.
En les darreres cançons del con-
cert, Carrère va baixar a cantar a la
platea del Kursaal tot ballant amb
alguns dels espectadors.

Abans de començar el concert,
el pati del Kursaal, amb la façana
il·luminada amb els colors de la
bandera francesa, va acollir al-
guns parlaments de les autoritats
locals i franceses i l’aixecament
d’un castell a càrrec del grup Els
Penjats, la colla castellera de la
FUB.
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Roba, bijuteria, mitjons, bos-
ses, il·lustracions, tatuatges, ulle-
res de sol i, fins i tot, corretges per
a gossos. Tots aquests objectes, la
majoria fets a mà i amb un disse-
ny molt original, són els que es van
poder veure ahir durant tot el dia
a les paradetes de l’ARAAA! Mar-
ket, una iniciativa impulsada per
Ariadna Esteban i Aleix Moya que
va convertir un jardí interior des-
conegut de la capital del Bages en
un Palo Alto a la manresana. 

Després que la pluja els fes la gu-
itza setmanes enrere, quan tenien
previst engegar la proposta, ahir el
temps per fi els va acompanyar i la
bona afluència de públic, sobretot
a partir de la tarda –que és quan va
sortir el sol– va fer que Esteban es
mostrés molt contenta per com es-
tava anant l’estrena, que té pers-
pectives de continuïtat.

Un entorn desconegut
L’ARAAA! Market, inspirat en els
mercats alternatius barcelonins i
esdeveniments com el REC d’I-
gualada, va aconseguir crear una
atmosfera peculiar combinant la
descoberta d’un espai desconegut
a la ciutat de Manresa –un jardí in-
terior amb encant, situat al número
48 de la Muralla de Sant Francesc–
amb propostes gastronòmiques
en forma de food trucks, parade-

tes de moda i complements de jo-
ves artistes i emprenedors, i l’ac-
tuació de diversos DJ. Fins a pri-
mera hora de la tarda ja hi havien
passat més de 250 persones, i les
expectatives eren bones per a les
últimes hores d’una primera edi-
ció que va tancar passades les 8 del
vespre i que va atraure partici-
pants d’arreu. «Ha vingut molta
gent de Barcelona», comentava
l’organitzadora. El públic, majori-

tàriament jove però també familiar,
va gaudir de l’entorn tot passejant
i prenent alguna cosa mentre de
fons sonava la música punxada per
Animalistic, Bearoid –que va can-
tar en directe– InnerCut i DJ Edgar.
Hi va haver petites exhibicions de
ball amb el hip-hop de The Block.

Una bona experiència
Judith Chaler, il·lustradora terras-
senca, comentava que era el pri-

mer cop que assistia a un mercat
d’aquest estil i que n’estava con-
tenta «Aquí la gent ve a mirar i a
passar el dia. Potser es podria ha-
ver reduït l’espai perquè les para-
des estiguessin més juntes», sug-
geria l’expositora. Àlex González,
de la marca de dessuadores Higher
Woods, també valorava positiva-
ment l’experiència. «Si es torna a
fer anirà millor perquè tothom
n’estarà més assabentat».
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L’ARAAA! Market arrenca a Manresa amb
bones sensacions i ganes de continuïtat

La iniciativa va combinar moda, gastronomia, art i música en un jardí interior desconegut

Jordi Bordas

UNA INTRIGA
QUE DÓNA MÉS
DEL QUE PROMET

EL REGALO
Estats Units, 2016. Drama,

suspens. 108 min. Direcció i guió:
Joel Edgerton. Intèrprets: Jason
Bateman (Simon), Rebecca Hall (Robyn),
Joel Edgerton (Gordo), Allison Tolman
(Lucy). Abrera.

n la darrera edició de
Sitges, un festival amb
una programació tan in-

abastable com polièdrica, va so-
bresortir  El regalo, un film que,
d’entrada, no havia aixecat gaires
expectatives. Aquesta coproduc-
ció d’Austràlia i Estats Units no
partia d’una premissa argumen-
tal certament original. Els prota-
gonistes, Robyn i Simon, gaudei-
xen d’un estatus social envejable
i formen un matrimoni aparent-
ment perfecte. Poc després de
canviar de residència, Simon es
troba casualment amb un antic
company de l’institut, Gordo, que
es converteix progressivament en
una presència contínua en la seva
vida quotidiana. Però, què busca
realment?

La cinta encaixa primerament
amb els paràmetres d’un subgè-
nere (els thrillers vertebrats al
voltant de la figura pertorbadora
de l’intrús) que va fer forrolla en
el Hollywood dels anys noranta
(amb títols com De repente... un
extraño i Mujer blanca soltera
busca, entre d’altres). Joel Edger-
ton, un intèrpret australià (vist a
La noche más oscura i El gran
Gatsby), ha debutat com a realit-
zador amb una trama molt ben ar-
mada (escrita per ell mateix) que
ens sorprèn i ens captiva per la re-
creació acurada i subtil  d’una at-
mosfera desassossegant i per tot
un seguit d’aguts (i perversos)
girs dramàtics que determinen el
progressiu canvi de la nostra mi-
rada envers els personatges.

El principal encert d’El regalo
és que està amarat d’una ambi-
valència psicològica i moral que
dota la trama d’una maduresa
tan realista com corrosiva. Perquè,
en definitiva, no resta clar qui és
el botxí i la víctima, en una intri-
ga angoixant, intel·ligent i es-
plèndidament modulada que
dóna molt més del que promet.
Una sucosa i intensa opera prima
que ens convida a recórrer els  la-
berints mentals més malsans i
equívocs.
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La moda, els complements i l’art van omplir les parades de la primera edició de l’ARAAA! Market
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Anne Carrère, divendres a la nit, en un moment de l’espectacle
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