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“Noto molt d ’agraíment”
Tona Va ser deis primers a posar-s’hi. Jordi 
Pota va fer diumenge a les 7 de la tarda 
la seva primera actuado peí canal d’Ins- 
tagram i des de llavors l’ha repetida cada 
dia. Una estona de magia de proximitat i 
de bon humor que ha anat sumant segui- 
dors, sobretot des que la seva experiencia 
va comentar a sumar seguidors per les 
xarxes socials. “Cada vegada són més, ja en 
porto entre 700 i 800... i noto molt d’agraí
ment”, explicava aquest dimecres. Un deis 
moments estel-lars i a to amb el que está 
passant aquests dies va ser un gag en qué 
comengava menjant paper higiénic i després 
l’anava traient per la boca en un llarguíssim 
fil. “Ens ajudem mútuament amb la gent, 
fent aixó jo també em sentó útil”, diu.

Pep Poblet i Míster Cumbia
Roda de Ter Pep Poblet va sentir al pro
grama Versió RAC1 la cangó La cumbia del 
coronavirus. El seu autor es diu Iván Mon- 
temayor, és mexicá i se’l coneix com a Mís
ter Cumbia. El músic osonenc la va trobar 
divertida i va decidir posar-hi un acompa- 
nyament de saxo, ho va gravar al seu estudi 
i va comengar a donar-hi difusió a les xar
xes. La seva sorpresa va ser que al cap d’un 
parell de dies, Míster Cumbia va contactar 
amb ell peí seu perfil d’Instagram agraint-li 
el gest. “De fet, hauria de ser jo qui li agra- 
ís a ell”, explica Poblet. No vol banalitzar 
la situació que vivim, “pero necessitem 
moments de treure’ns una mica de pressió”. 
De fet, el seu autor diu que la va fer per 
conscienciar la gent i que en alguns paisos 
va arribar la cangó abans que la pandemia.

Rumbeta amb m issatge
Folgueroles Des de casa seva, a Folgue- 
roles, i amb una guitarra, Juli Piris va gai- 
rebé improvisar “una rumbeta per alegrar 
el personal” i, a la vegada, per donar un 
missatge clau per aquests dies: “Yo me quedo 
en casa, casa, casa/ya sabes lo que pasa, pasa, 
pasa...”. Hi parla de les terrasses, perqué 
quan la va escriure encara hi havia gent ais 
bars. De seguida va comengar a teñir éxit, no 
només a Catalunya (Juli Piris havia viscut a 
Andalusia i té seguidors allá), i va anar tan 
bé que va decidir fer-ne una versió “més ben 
gravada” que va treure a la llum dimecres. 
Tot aixó ho ha difós peí seu perfil de Face- 
book i YouTube. També va fer un concert en 
qué els seus seguidors li podien anar dema- 
nant cangons deis discos que ha gravat.

Monólegs del confinament
Barcelona La dramaturga i directora teatral 
vigatana Blanca Bardagil va veure la crida 
que havia fet a Twitter un col-lega de pro- 
fessió, Jordi Casanovas, perqué la gent escri- 
vís peces teatrals curtes sobre la situació 
actual i les posés a disposició d’actors que 
les volguessin interpretar. Amb l’etiqueta 
#coronavirusplays, la iniciativa ha tingut 
un ampli ressó, fins i tot internacional. “Em 
va semblar molt bona idea”. Bardagil en va 
fer un sobre la febre d’acaparament de paper 
higiénic, “sense esmentar en cap moment 
la paraula coronavirus, perqué el context ja 
sabem quin és”, i al cap de poc Tactriu Laura 
Bernis el va interpretar. L’endemá ho va fer 
una altra actriu, Aída Moré. Ara n’ha escrit 
un altre que espera intérpret.

Els festivals 
comencen 
a anunciar 
ajornaments
Vic

J.V.

Davant de Tevidéncia que la 
situació excepcional s’allar- 
gará més deis 15 dies anun
ciáis inicialment, s’estan 
comengant a ajornar activi- 
tats previstes per Setmana 
Santa i més enllá. Una d’elles 
és el 16é Festival BBVA de 
Música Religiosa, que havia 
de teñir lloc a Vic entre els 
dies 2 i 9 del proper mes 
d’abril. La comissió organit- 
zadora ha anunciat que que
da ajornat i que s’anunciaran 
noves dates “de seguida que 
la crisi sanitária s’hagi redu'it 
de forma efectiva”. En con- 
cret, s’está estudiant de tras- 
lladar-lo al mes de juny.

El calendari trontolla tam
bé fins al maig. El festival 
Una Tona de Mágia, que 
en principi ha de teñir lloc 
entre els dies 7 i 10 d’aquest 
mes, també está pendent de 
com evolucioni la situació. 
“Aquesta setmana ens hem 
reunit amb l’Ajuntament i 
ens hem donat de termini 
fins al dia 1 d’abril”, explica 
el seu director artístic, Jordi 
Pota. El següent que hi ha 
en el calendari és l’Alham- 
bra Festival de Jazz de Vic, 
que enguany arriba a la 22a 
edició entre els dies 7 i 17 
de maig i que ja ha anunciat 
part del seu cartell amb noms 
com els del trompetista Ray- 
nald Colom, el compositor 
londinenc Theon Across o el 
quartet islandés ADHD. De 
moment, no hi ha cap previ- 
sió sobre el seu ajornament o 
suspensió per part deis orga- 
nitzadors, la Jazz Cava.

SANT JORDI, AJORNAT

Entre els ajornaments més 
rellevants hi ha el de la 
celebració de Sant Jordi, si 
més no tal com estem acos- 
tumats a viure-la. La Cambra 
del Llibre, que agrupa tots 
els actors relacionáis amb 
aquest ámbit (llibreters, 
editors, impressors i distri- 
bu'idors), ho va anunciar la 
tarda de dimarts. Encara que 
el confinament s’hagi aixecat 
i les llibreries puguin obrir, 
no hi haurá parades ni signa- 
tures d’escriptors. A Vic, amb 
la suspensió del Mercat del 
Ram ja havia caigut també el 
Dissabte de Rams i Llibres, 
que l’any passat va anticipar 
Sant Jordi amb lapreséncia 
deis principáis autors signant 
llibres al Passeig. S’estudia 
traslladar la celebració de 
Sant Jordi a una data poste
rior, abans de les vacances 
d’estiu.
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