
Més d’una trentena de grups permetran viure demà, re-
partida pels carrers, places, jardins, patis i altres espais del
barri de Vic-Remei, una de les edicions de la Trobada de
músics al carrer de Manresa amb més oferta d’entre totes
les viscudes fins ara, que ja en són setze.

La música de la jornada, que s’inclou dins dels actes de
les festes d’aquest barri manresà, començarà a sonar a rit-
me de rock, música clàssica, funk, jazz i folklore a partir de
les  de la tarda i fins a / de  del vespre, en escenaris com
el pati de la Fadulla, l’empostissat Verge de l’Alba, el pati de
la Plaça Cots, el pati floral Hospital, el carrer de Sant Sal-
vador, la plaça dels Drets, la Sala Gòtica de l’Hospital de Sant
Andreu, la plaça de l’Hospital, els jardins de l’Hospital de
Sant Andreu, els jardins de la residència Montblanc, l’em-
postissat Verdaguer, el Taller de Ceràmica i el pati de cal Ma-
ties. En cas de pluja, la festa no se suspendrà, sinó que hi
ha locals suficients per garantir que tots els concerts es pu-
guin dur a terme. Entre aquests hi ha el col·legi Pare Algu-
er, el local de l’Associació de Veïns Vic-Remei i la Fadulla.

Totes les  formacions que actuaran durant la tarda del
dia  ho faran de manera desinteressada. A canvi, els or-
ganitzadors convidaran els seus integrants a una botifar-
rada popular, a partir de les  del vespre, al carrer de Ver-
ge de l’Alba,  (davant la Fadulla). Per als altres assistents,
el preu del tiquet valdrà  euros. La vetllada estarà ame-
nitzada per un concert-ball a càrrec del grup Bufanúvols. 

PAU BRUNET | MANRESA

De l’empenta i l’enginy de la manresana Aina Sallés, es-
tudiant de Belles Arts, ha nascut a la capital del Bages una
nova trobada per a ments inquietes i artístiques, l’Expo-
sició d’Art al Carrer, que tindrà lloc aquest diumenge, du-
rant tot el dia, a la plaça de Sant Domènec.

La cita, que començarà a les  del matí i s’allargarà fins
a les  del vespre, inclourà l’exhibició de pintures, escul-
tures, poemes i cuina, a més d’espectacles, música i dan-
sa, entre altres disciplines. Segons explica Sallés, aquesta
exposició pluridisciplinària a l’aire lliure pretén servir
d’element crític i de reflexió sobre «l’enfocament privat que
pren l’art avui en dia», el qual considera que «s’acostuma
a moure per espais tancats». També és del parer que «l’art
no ha de ser una cosa d’uns quants, sinó que hauria de ser
una part més de la nostra realitat i utilitzar-lo com una eina
més per viure i expressar-nos». 

L’Exposició d’Art al Carrer és una trobada oberta i ja té
confirmada la presència d’artistes de la comarca, però tam-
bé de Barcelona. Sallés ha estat l’encarregada de fer cór-
rer la veu a través de correus electrònics i l’Apuntador.

Entre els espectacles paral·lels, hi ha confirmada per a
/ d’ del migdia, l’actuació de la companyia Descalça;
i a les , la companyia Kinoa presentarà el muntatge cò-
mic BOX, on un equip de mecànics de la Fórmula  sor-
prendrà al públic fent una ràpida posta apunt dels cotxes
que circulin pel carrer.
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Amb un cert retard en el calendari –habitual dels darrers
anys- Manresa celebra demà, dissabte, el Dia Internacio-
nal de la Dansa ( d’abril). I ho farà, com no podia ser d’al-
tra manera, oferint exhibicions i classes de ball durant tot
el matí a a la Plana de l’Om i la plaça de Gispert, i durant
tot el dia, a la plaça de Sant Domènec.

La celebració, a la qual participen bona part de les es-
coles de dansa de Manresa i comarca, té per objectiu apro-
par aquest art al gran públic. Així, la jornada s’ha dividit
en dues parts. Al matí, tothom qui ho vulgui podrà parti-
cipar en les diferents classes de ball que s’han previst. A la
tarda, en canvi, seran els dansaires de la comarca els qui
prendran oferiran en públic un tast del seu treball.

A Sant Domènec, d’ a  es farà una classe de ballet
juvenil per a infants de  a  anys. De  a , hi haurà una
classe de dansa creativa, per als més petits; i de  a / de
, una sessió de ballet, en aquesta ocasió, però, de nivell
avançat. A la Plana de l’Om, de  a , tindrà lloc una clas-
se de dansa jazz per a totes les edats, mentre que de / de
 a , a la plaça de Gispert, s’ensenyaran danses d’arrel tra-
dicional, també per a persones de totes les edats. 

Ja a la tarda, a partir de les , a Sant Domènec, actuaran
el Grup de Ballet SES de Navarcles, les escoles de dansa Ro-
ser, Maria Cinta, Julieta Soler, Olga Roig, Grand Allegro i
Margarita, Tot Dansa de Sallent, el Ballet Jove de Manre-
sa, La dansa-Escola Joviat i Entre el Cel i la Terra. 
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RAUXA
Avui, a 2/4 de 12 de la nit. Rau-

xa torna a actuar aquesta nit a la
sala El Sielu de Manresa. I ho fa per
presentar davant del públic de la ca-

pital bagenca Teràpia de grup  (Mú-
sica Global 2008 ), el segon treball
discogràfic d’aquest grup de Saba-
dell nascut l’any 2003 i caracterit-
zat per saber convertir en una festa
carregada d’energia cadascun dels
seus concerts de rumba-fusió. Els
seus integrants són Otger Estanyol
(baix), Jaume Ibars (guitarra i veu),
Gerard Borrell (flauta travessera i
percussions), Alex Ramirez (cajón i
pailes), Lluís Salvador (congues i
bongos), Rutu (bateria) i Nico, (te-
clats). Sala El Sielu de Manresa.
Preu. 8 euros a taquilla (6 entra-
des anticipades).

CHAMBAO
Dissabte, a les 11 de la nit. La

Sala d’Igualada obre les seves por-
tes demà a Chambao, grup que s’ha
fet famós gràcies al seu estil propi
de Flamenco Chill (música flamenca
mesclada amb electrònica). Original
de Màlaga, la formació va néixer
quan el músic holandès Henrik Tak-
kenberg va conèixer a tres andalu-
sos (María del Mar, Eledi i Dani, els
actuals membres del grup) i van de-
cidir començar plegats una nova
aventura musical. Ja han publicat un
total de set discos. La Sala d’Igua-
lada. Preu: 25 euros.

MAIKA MAKOVSKI
Avui, a les 11 de la nit. Maika

Makovski diu que fa rock. És, però,
un rock especial en el qual combina
un toc de folk americà i després hi
afegeix una gran passió pel punk i
el garage. Aquesta mallorquina amb
arrels macedònies i una veu que re-

cull el millor de les cantautores
nord-americanes, actuarà avui, di-
vendres a la Font del Balç de Casse-
rres com a preassaig del concert
que realitzarà properament al Festi-
val Primavera Sound’09 de Barcelo-
na. Font del Balç de Casserres.

QUARTET D’CORD(D)
Diumenge, a 2/4 d’1 del migdia.

Dos dies després d’escoltar Maika
Makovski, la Font del Balç tancarà el
cicle de música de clàssica amb un
quartet de joves intèrprets. Sonaran
Mozart, Haydn, Puccini i Gardel.
Font del Balç de Casserres.

�

�

�

�

MÉS MÚSICA

Manresa es prepara per celebrar un dissabte i un diumenge carregats d’activitats culturals a l’aire lliure que permetran
gaudir d’espectacles de música, dansa i teatre, a més d’exhibicions d’art, en diferents espais públics i privats de la ciutat
�

Un cap de setmana per viure al carrer

La Trobada de Músics posa
ritme al barri de Vic-Remei

L’art, el teatre i l’humor fan
parada a Sant Domènec

Ball per celebrar el Dia
Internacional de la Dansa

Tres propostes
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d’Entrada Escena

Més de 30 grups actuaran a la festa musical Un moment de l’espectacle Box, de la companyia Kinoa

Diferents escoles del Bages mostraran el seu treball

ARXIU/JOSEP ROJAS KINOA

ARXIU/MARTA PICH


