
Jordi Busquets (Puig-reig, 1972)
diu que, de vegades, «encaixes»
amb una altra persona. És el que
en diríem una qüestió de «quími-
ca». Així és com defineix el polifa-
cètic guitarrista, compositor  i pro-
ductor puig-reigenc la relació que
estableix a l’escenari amb la caris-
màtica actriu, cantant i composi-
tora Dolo Beltran (Barcelona,
1974), ex-Pastora. Busquets i Bel-
tran porten aquesta nit a la sala
Voilà! de Manresa (22 h) una pro-
posta acústica, de petit format,
executada només amb veu i gui-
tarra i titulada Concerts íntims,on
interpreten un recorregut per te-
mes de Pastora i les cançons del
primer disc de la cantant després
de l’etapa amb els germans Riba.  

A Copilotos (Sony, 2017), el seu
disc de debut, que va haver de re-
tardar perquè va coincidir amb
l’embaràs i el naixement del seu
fill, Beltran va sumar  el productor
i discjòquei Sergio Fernández per
elaborar un disc de dotze temes
molt ballables de pop electrònic.
Busquets i Beltran es van conèixer
a través d’uns amics comuns i, per
la gira, explica Busquets, la parella
de Beltran li va suggerir el seu
nom.  I a més del format amb ban-
da, Busquets i Beltran han elabo-
rat una proposta acústica, sorgida
d’una casualitat –una proposició
de set acústic en un hotel–, que  ha
derivat en un espectacle que per-
met, assegura Busquets, escoltar
«la Dolo en un altre registre, com
no se l’ha escoltat mai o molt

poc», explica. De fet, «en el primer
assaig que vam fer vam tenir clar
que com més despullada fos la
proposta perquè brillés la veu, mi-
llor». Concerts on, diu, «pràctica-
ment no necessitem assajar: jo la
segueixo a ella, i ella a mi». I avisa,
els fans de Pastora «flipen perquè
veuen les lletres, totes nascudes de
les seves vivències, d’una altra
manera. És l’essència. Sorprèn».
Concerts íntims està «molt rodat»
després de fer «força concerts a
l’estiu, des de clubs fins a festivals,
en format teatre, com a l’Acústica
de Figueres». I, assegura el guitar-
rista, «hi ha camí per córrer», de
moment amb aquest format i

amb banda («tot i que l’acústic té
tibada perquè és més fàcil de
moure») i en el futur en el proper
treball de l’artista barcelonina.

«Instrumental» i «Les molèsties»
Busquets, que viu actualment a
Barcelona i que havia estat part de
bandes manresanes com Sapo i
Cranc, col·labora amb Quimi Por-
tet des del 2003 –també en la gira
actual– i treballa assíduament
amb Albert Pla, amb qui tornarà
als escenaris a l’estiu. I ara?, «estic
acabant la banda sonora de la
nova sèrie de petit format Les mo-
lèsties, de Roger Coma», de qui
també va signar Les coses grans, i

avui mateix comença al Lliure l’as-
saig d’Instrumental, basat en el lli-
bre homònim del pianista brità-
nic James Rhodes, que dirigirà
Iván Morales i interpreta Quim
Àvila. Busquets s’encarrega de la
direcció musical d’una obra que
es podrà veure del 19 al 30 de juny.
Continua, també,  amb els recitals
de poesia. Té dos projectes en
curs, amb Fèlix Pons i Pau Berron-
do, i dos de pendents, amb Blanca
Llum Vidal i Estel Solé. No està
malament per a un músic a qui, al
principi, li feia vergonya tocar fora
de l’habitació de casa: «No em
puc queixar, en absolut. Tot el que
ha anat venint ha estat genial».

Dolo Beltran i Jordi Busquets porten al
Voilà! la seva primera proposta conjunta
L’excantant de Pastora presenta en acústic el seu debut, «Copilotos», amb el guitarrista puig-reigenc

IMATGE PROMOCIONAL

Jordi Busquets i Dolo Beltran actuen avui a les 10 de la nit al Voilà! en format acústic

 La programació de la Sala Petita del Kursaal acollirà avui (20 h) l’estrena de
l’obra Nacidos culpables, un muntatge de l’actor alacantí establert al Bages
José Manuel Garzón, que ja ha exhaurit totes les entrades. L’espectacle, del
qual ahir ultimava assajos, està dirigit pel manresà Enric Llort, amb música de
José Galiana i amb col·laboració del mateix Llort i de Jordina Biosca. A Nacidos

culpables parlen testimonis reals de fills de membres de les SS de l’Alemanya
nazi que han heretat una culpa que no és seva però que els acompanya al llarg
de la vida i es converteix en una càrrega, tant per a ells com per a les seves fa-
mílies. Els testimonis que sentirem –en la veu de José Manuel Garzón, del qual
la temporada passada es va poder veure Palabras de Miguel– són durs, sorpre-
nents, esgarrifosos, contradictoris... Durant molts anys han viscut darrere d’un
mur de silenci i amb el pas del temps han anat descobrint les mentides que els
han acompanyat i que els col·loca en una recerca constant de la seva identitat.

José Manuel Garzónestrena avui «Nacidos
culpables», amb direcció d’Enric Llort

MEES

UNA PARELLA AMB «QUÍMICA» Compositor, productor i guitarrista, Jordi Busquets té una agenda farcida de projectes,
com la direcció musical d’«Instrumental» al Lliure o la gira amb Quimi Portet i Albert Pla. Avui actua a Manresa
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Coincidint amb el 25è aniversa-
ri de l’alliberament de la farma-
cèutica d’Olot Maria Àngels Feliu,
Edicions Xandri publica Olot.
Crònica d’un segrest, l’experiència
novel·lada de Jacinto Vicente, el
secretari judicial encarregat del
cas. Demà, a les 7 de la tarda, la Lli-
breria Papasseit de Manresa (c/
Barcelona, 25) acollirà la presen-
tació del llibre amb la presència
del seu autor i de la traductora Na-
tàlia Faja Flores. 

El 27 de març passat va fer 25
anys d’un dels episodis més recor-
dats de la crònica negra del país.
Després de 492 dies en captiveri,
la farmacèutica olotina Maria Àn-
gels Feliu era alliberada davant
l’estupefacció dels cossos de poli-
cia, del sector judicial i fins i tot de
la seva família. El cas es va conver-
tir en un dels serials mediàtics
més recordats i infames de la his-
tòria criminal a Catalu-nya. 

En el llibre, Vicente inclou una-
sèrie de fets i d’informacions inè-
dites fins al moment: com era el
contacte entre segrestadors i la fa-
mília Feliu? Qui eren i com se sen-
tien els segrestadors? Què se sap
d’un hipotètic rescat? Per què Ma-
ria Àngels Feliu? Preguntes  que es
responen en un llibre que barreja
la realitat amb la història
novel·lada i que treu a la llum les
interioritats del cas. El llibre, a
més, té dues veus imprescindibles
per entendre la trama. El pròleg el
signa Jesús García-Fustel, el tinent
coronel de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil, que
va viure el cas en primera perso-
na. I tanca el volum un epíleg de
Tura Soler, periodista d’El Punt
Avui, que va ser la primera perio-
dista en publicar els noms dels se-
grestadors en un mitjà de comu-
nicació.

REDACCIÓ MANRESA

El secretari judicial
del segrest de
la farmacèutica
d’Olot presenta
llibre a la Papasseit

Portada del llibre
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