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El grup manresà Falcon & Fir-
kin té nou disc, Bressagio. Jordi
López (Manresa, 1976), ànima de
la banda amb 10 anys de trajectò-
ria i 7 treballs d’estudi publicats,
destaca que és un treball més ma-
dur i personal, sintetitzant tota
l’experiència acumulada, i que
pretén «ser un pas important en
la carrera del grup». 

Bressagio consta de cinc temes
inèdits i cinc temes que es recu-
peren d’anteriors treballs de Fal-
con & Firkin, però amb nous
arranjaments, d’acord amb la so-
noritat actual del grup, amb un
marcat estil pop-rock amb in-
fluències britàniques i america-
nes. Com Sessions, molt rocker i
amb arranjaments de guitarres, i
Moments chill out, recopilatori
amb 10 temes versionats en
aquest estil, Bressagio torna a ser
un disc produït per Jordi Armen-
gol, a Sia Studio, el seu estudi del
Pont de Vilomara. Armengol ha
estat productor productor de
Lluís Llach, Sangtraït... i guitarris-
ta en les gires de Quimi Portet,
Manolo Garcia i Maldita Nerea. 

López destaca que Bressagio, tí-
tol que sorgeix d’un viatge a Venè-
cia (Bressagio és un barri de l’illa
de Murano) amb la seva dona,
Mariona, per celebrar els seus 40
anys, és un disc «més tranquil que
Sessions, més obert pel que fa al
so, i amb molta presència de pia-
no». Quant a les lletres, «són més
personals, i es dóna més impor-
tància a la història, basada en per-
sones properes i també fictícies».
Per exemple, En un país llunyà i
T’he trobat a faltar són cançons
amb lletres que van sorgir en el
viatge a Venècia.

El disc es clou amb 27 d’abril de
2012, una cançó de tribut a Pep
Guardiola composta quan el sant-
pedorenc va anunciar que deixa-
va la banqueta del FC Barcelona.
Es tracta d’una versió només amb
piano i veu. «Va ser el tema amb el
qual ens vam començar a donar a

conèixer», destaca López, que
afegeix que «vam tenir el premi de
passejar la cançó per platós de te-
levisió i estudis de ràdio però ens
ha faltat la continuïtat que ens ha-
gués agradat». I comenta que
també tenia molta intencionalitat
el missatge de Crida a la llibertat,
creada arran de les mobilitza-
cions de l’11 de Setembre, però
«no va fer el salt a nivell popular».

Per tirar endavant Bressagio,
López (guitarres i veu) ha comptat
amb José Prieto (guitarra elèctri-
ca, piano, teclat i veus), Neifi Al-
cantara (baix) i Bruno Oliveira
(bateria i percussions), a més
d’Armengol (també a les guitar-
res). Falcon & Firkin, que ha tingut
diverses etapes (va començar en
acústic abans de transformar-se
en elèctric), és un grup que té «ga-
nes de continuar passant-nos-ho
bé fent cançons, que és el que ens
omple». Per això ja preparen nou
treball de cara a l’any que ve.

PEPA MAÑÉ MANRESA

Els manresans Falcon & Firkin
presenten el seu setè disc
La banda liderada per Jordi López torna a comptar amb la producció del
vilomarenc Jordi Armengol a «Bressagio», un treball més madur i personal

IMATGE PROMOCIONAL

José Prieto, Bruno Oliveira, Jordi López i Neifi Alcantara

Ballet Clàssic Manresa (BCM),
l’escola de ballet clàssic de Man-
resa Teatre Musical (MTM), ha es-
trenat el muntatge de Coppélia, en
dues funcions aquest cap de set-
mana al teatre-auditori Agustí So-
ler i Mas de Navarcles.

Coppélia és un ballet còmic en
dos actes amb música de Léo De-
libes i llibret de Charles Nuitter.
Dissabte l’espectacle es va com-

pletar amb dues actuacions més
a càrrec dels grups de dansa neo-
clàssica i dansa-jazz i diumenge
va ser el torn de la participació
dels grups de coreografies i de cla-
qué. En l’espectacle d’aquest curs
hi participen una setantena de ba-
llarins, que són alumnes dels di-
ferents grups de l’escola.

L’escola Ballet Clàssic Manresa
compta actualment amb més de
150 alumnes, distribuïts en set
grups de diferents nivells, més un
vuitè grup de perfeccionament
pensat perquè els alumnes facin
el salt a la pràctica professional.
També ofereix formació en altres
especialitats com el ballet neo-
clàssic, la dansa jazz o el claqué.

REDACCIÓ MANRESA

Ballet Clàssic Manresa
estrena l’espectacle
«Coppélia» a Navarcles
Una setantena d’alumnes
de diferents grups de
l’escola van fer dues
funcions de l’obra còmica

MTM

Una escena de «Coppélia», amb música de Delibes i llibret de Nuitter

MTM

Grup de ballarines en el muntatge de Ballet Clàssic Manresa

LA CLAU
Concerts de cara a l’estiu
 Falcon & Firkin ja ha pre-
sentat Bressagio a la Pobla de
Segur i a Vic. Actuaran a casa,
a Manresa, el 13 de juliol, per
les festes de la plaça Catalu-
nya. També tenen concerts
previstos el 2 d’agost, a Navès;
i el 4 d’agost, a Navarcles.
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