
Diari d’Igualada| CULTURES   | Divendres, 8 d’agost del 200830

El Cerka’l Festival es va acomia-
dar diumenge al vespre de tres
dies d’intensa activitat artística
amb un balanç de més de 7.000 es-
pectadors. D’aquesta forma, el
certamen manté la xifra de visi-
tants de l’any passat, malgrat ofe-
rir un dia menys de programació.
Hèctor Boada, director del Cer-
ka’l, valora molt positivament
aquest resultat i comenta que «a
la gent li  ha agradat força la pro-
gramació i hem rebut moltes felici-
tacions». Boada destaca especial-
ment les actuacions de Muyayos
de Raïz, que divendres va entu-
siasmar el públic amb la seva bar-
reja de música cèltica i bàltica;
dels portuguesos OliverTreeDan-
ce; de Cirko Oxidado, que va
mostrar «moltíssim nivell» en la
seva mostra de clown acrobàtic; i
de Lanònima Imperial, una de les
apostes més concorregudes del
festival. A més a més, el director
del Cerka’l vol agrair especial-
ment l’ajuda dels molts col·labo-
radors de què disposa el certa-
men i que, entre altres facilitats,
faciliten allotjament als artistes
participants i preparen càterings. 

La darrera jornada del sisè Cer-
tamen de Músiques i Arts Escèni-
ques Alternatives de Piera va es-
tar repleta de propostes innova-
dores, arriscades i experimentals
que van sorprendre al gran nom-
bre de públic que va apropar-s’hi. 

Els primers a obrir aquest últim
bloc del festival, anomenat «Tam-
Tam», van ser el Conjunto musi-
cal de corte moderno amb l’es-
pectacle «Gramàtiques del
plaer». Espe Piñero va oferir una
actuació poètico-sensorial que va
fer despertar els sentits més ama-
gats del públic assistent. Seguida-
ment, a l’escenari Gall Mullat, la
companyia Loco Brusca de l’ar-
gentí Luis Brusca va deixar atònit
i bocabadat al públic pierenc.
«Agonia de la natura», així és com
s’anomena el seu espectacle que
explica la relació entre la natura-
lesa i els éssers humans a partir de
la improvisació, la ironia, la músi-
ca en directe i l’experimentació. I
després d’aquests dos espectacles
més teatrals va ser el torn de la
música positiva de Nomhadas.
Aquesta banda treballa amb dife-
rents estils musicals com el reg-
gae, el hip-hop, el funk o el fla-
menc, i elabora una música que

com ells mateixos afirmen és
«una expressió de reminiscències
morunes, mediterrànies, i resso-
nàncies d’Orient, sobre sons elec-
trònics, orgànics i ritmes tribals».  

Tot seguit va arribar un dels es-
pectacles més esperats: «Varia-
cions al·leluia» de Lanònima Im-
perial. Una obra de música, dansa
i teatre de la mà d’Olga Clavel,
Yester Mulens, Juan Carlos Verdú
i la veu i la guitarra de Mürfila, re-
presentant un personatge entre
dolç i pervers. L’espectacle és ple
de situacions enigmàtiques en
què la por envaeix els protagonis-
tes i ells intenten desfer-se’n a
partir de moviments ràpids i sen-
suals. Ja arribant a la recta final
del festival, Pau Riba va pujar a
l’escenari amb la seva banda Mu-
uu per oferir el show «Electroxic
Accid Dioptria Xou». El cantau-
tor català va començar dient que
faria «unes quantes cançons de
tots els temps; de tots els meus
temps, que són molts», i així va ser
com va reeditar temes clàssics per
donar-los-hi un toc més roquer.
Pau Riba també va cantar un pa-
rell de temes del seu nou disc «Vi-
rus Laics» que sortirà a la venda
properament. 
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L’actuació de Lanònima Imperial va ser tot un èxit de públic
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Més de 7.000 visitants responen
a l’aposta arriscada del Cerka’l
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Pau Riba va avançar a Piera alguns temes del nou disc «Virus Laics»
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FOLKLORE

El Santi no ve i els Falcons consideren
positiva la seva participació a Estònia

La capital estoniana, Tallinn, va
acollir el cap de setmana passat
l’Aplec Internacional de la Sarda-
na i Mostra de Grups Folklòrics.
Enguany la mostra celebrava la
seva 21a edició. Vint agrupacions i
més de 1.000 persones van repre-
sentar diferents àmbits de la cul-
tura tradicional catalana al centre
històric d’aquesta ciutat costane-
ra del nord d’Europa. El folklore
català es va escampar pels carrers
de Tallinn de la mà de capgrossos,
castells, cobles, diables, esbart, fal-
cons, gegants, música tradicional i
sardanes, entre d’altres. 

Entre les formacions que confi-
guraven el programa en destaca-
ven dues d’anoienques: els Fal-
cons de Piera i el grup de folk
odenenc El Santi no ve. El Santi
no ve havia actuat a l’anterior edi-
ció de l’Aplec, a Frankfurt, i «com
que havien vist la feina que fèiem i
que treballàvem bé van acceptar la
nostra candidatura», va explicar
Carles Casanova. El grup de folk
va ser l’encarregat d’elaborar la
banda sonora de presentació de
tots els grups participants. Casa-
nova va destacar «la bona acollida
del públic en comparació a l’any

passat a Frankfurt». A Estònia
«tenen una història bastant pa-
ral·lela a la nostra i fins que no van
assolir la independència van estar
fotuts per uns i per altres, per això
van entendre molt bé el nostre mis-
satge i van col·laborar activament
en tots els actes», va afirmar Casa-
nova. El Santi no ve experimenta
amb velles tonades de l’Anoia i el
Penedès i ritmes més moderns
per tal de «reinventar la tradició i
buscar altres ritmes i sonoritats
que ens emocionin i que ens facin
ballar en català».

L’altra formació anoienca que

va participar a l’aplec  van ser els
Falcons de Piera, una agrupació
que es va fundar l’any 1996 i que,
a diferència dels castellers, fan fi-
gures humanes en les quals varia
tant l’alçada com l’amplada o les
formes de les construccions. 

Núria Albiol, integrant de la co-
lla, explica que enguany la troba-
da «ha tornat a ser una experiència
molt agradable» i afegeix que els
estonians «es van sorprendre molt
amb les construccions dels caste-
llers, fins i tot, van demanar autò-
grafs». A més, diu que «Tallinn és
un lloc molt obert a la festa».
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Els Falcons de Piera van sorprendre els estonians amb la seva actuació
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Microcosmos posa veu a la
traducció catalana de l’obra
francesa «Menus Larcins»

Fins el dimarts passat, la com-
panyia francesa Délit de Façade
va ser a Tàrrega dirigint el do-
blatge del francès al català del
seu espectacle «Menus Larcins»,
que estrenarà en el marc de Fi-
raTàrrega. El doblatge s’ha dut
a terme a les instal·lacions de
Ràdio Tàrrega i cinc actors i ac-
trius de les companyies Micro-
cosmos Teatre, d’arrels igualadi-
nes; Egos Teatre (la companyia
presentarà en el marc de la Fes-
ta Major d’Igualada «Ruddigo-
re o la nissaga maleïda») i de la

Reial Companyia de Teatre de
Catalunya han estat els encarre-
gats de posar la veu als peculiars
titelles que donen vida a l’obra. 

«Menus Larcins» es podrà
veure a la 28a edició de FiraTàr-
rega, que tindrà lloc de l’11 al 14
de setembre. La Fira comptarà
amb la participació d’unes 80
companyies, entre elles les igua-
ladines Microcosmos i Teatre
Nu, i també el clown Marcel
Gros que presentarà al certa-
men la seva «Cadena privada»,
coproducció del Teatre de l’Au-
rora, guanyadora de La Mostra.  
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Moment de la gravació a les instal·lacions de Ràdio Tàrrega
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