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FINANÇAMENT EURO A EURO el reconegut percussionista arranja temes com «els segadors», «tio Canya» i
el «virolai» per produir un àlbum de vocació independentista que ha de sortir pels volts de la diada de l’Onze de
Setembre. el disc és autoeditat i vol cobrir bona part de les despeses a través de la plataforma impulsat.org

4

Regió7 dijous, 14 de febrer del 2013
41

El músic manresà Santi Arisa es-
tà gravant un disc de cançons pa-
triòtiques que veurà la llum des-
prés de l’estiu i per a la realització
del qual ha recorregut al micro-
mecenatges a través de la plata-
forma Impulsa’t (www.impul-
sat.org). L’àlbum, que és autoedi-
tat i distribuirà el segell discogrà-
fic Picap, compta amb el  concurs
de La Tribu, així com dels grups De
Calaix, Deu de Veu, Les Veus del
Bruguera i Lúpulus Emsembla.

Santi Arisa aporta la seva mira-
da a un seguit de temes populars
en un disc en què es fa palès que
«ja estic fart del tema espanyol». El
percussionista bagenc va partici-
par recentment en la històrica
manifestació independentista de
l’Onze de Setembre, així com en el
concert del mateix Tenim un som-
ni i el volem!, que va tenir lloc a Gi-
rona. A més, el músic ha col·labo-
rat amb l’Assemblea Nacional Ca-
talana, organitzadora de la marxa
multitudinària de la Diada.

El projecte requereix del pa-
trocini col·lectiu per tirar endavant
i, per aquest motiu, Arisa ha posat
en marxa una campanya de mi-
cromecenatge que va començar
dilluns i estarà oberta durant qua-
ranta dies a la pàgina web
www.impulsat.org (en l’apartat de
projectes). El repte d’aquest treball,
que portarà per títol Ara!, és acon-
seguir fins a 4.000 euros gràcies a
les donacions de particulars.

Segons l’aportació, que va dels
5 als 1.000 euros, el col·laborador
obtindrà una recompensa equi-
tativa al donatiu. Per 5 euros es po-
drà tenir el nom en els agraïments
del disc i a les xarxes socials. Si algú
participa amb un centenar d’euros,
se li donarà, a més, el disc, unes ba-
quetes signades per Arisa, una sa-
marreta promocional i se’l convi-
darà tant a assistir a un assaig el
mateix dia del concert com a sor-
tir a l’escenari a cantar una cançó.

La particularitat d’aquesta fór-
mula de mecenatge és que respon
a la consigna del tot o res. Si Arisa
arriba, o supera, els 4.000 euros,
obtindrà la quantitat assolida en la
seva totalitat. Pel contrari, si no fa
el ple, no se li donarà el pot reco-
llit i els diners seran retornats als
donants. Una experiència ben re-

cent a la Catalunya Central que ha
acabat amb èxit l’ha protagonitzat
el Teatre de l’Aurora d’Igualada,
que va demanar 2.200 euros a tra-
vés de la plataforma Verkami per
construir l’escenografia de l’obra
Olor de gas, que s’estrena avui, i en
pocs dies va segellar el repte. La
resta dels dies fins arribar a la
quarantena van permetre incre-
mentar les donacions fins a sumar
4.040 euros, que han ajudat a con-
solidar el projecte.

Repertori divers
Santi Arisa treballa actualment en
la gravació dels temes que con-
formaran el disc, un repertori que
inclou cançons dels diversos ter-
ritoris de parla catalana. «He triat
peces conegudes i els he donat una
volta», apunta el bateria de Pega-
sus. Del territori de Catalunya hi ha
peces tant recognoscibles com Els
segadors, en la versió curta (amb la
sonoritat de la percussió dels bi-
dons) i la llarga (en clau de funk i
rap), el Virolai montserratí en una
mirada entre salsera i africana, la
música dels castellers i El cant

dels ocells en clau de sardanova.
El músic ha recuperat també

una versió satírica d’aquest darrer
tema, El desencant de les aus.
L’himne del Barça a ritme de sam-
ba també s’inclourà a l’àlbum, així
com composicions pròpies com
Ara!, que dóna títol al disc, dedi-
cada a la llengua catalana, Què
hem de fer!, Desperta Ferro i The
new Catalan state of mind (sorgi-
da arran de la lectura d’un article
de Carles Capdevila al diari Ara

que feia referència a la percepció
del fet catalanista a la premsa es-
trangera). «Hi ha temes que els he
arranjat amb consignes i càntics,
creant un mix», explica Arisa.

L’Estaca, tot i ser de Lluís Llach,
el compositor l’enumera com a
cançó popular a Perpinyà, con-
vertida en himne del potent club
de rugbi de la capital del Rosselló.
De Mallorca, n’ha triat Arisa La Ba-
languera –«amb un ritme de 6/8
africà»–, i d’Eivissa Els pobres no
poden viure i Eivissa Petit Bocí. El
repertori es completarà amb Tio
Canya –on el protagonista és un
noiet d’un poble que va a València
i no entén la llengua que s’hi par-
la– i La muixeranga, temes popu-
lars valencians, i Muntanyes ara-
neses, de la Val d’Aran.

«La producció sortirà més cara
que els 4.000 euros que dema-
nem a través del micromecenat-
ge», comenta Santi Arisa, «però
aquesta quantitat seria una bona
ajuda per consolidar el projecte».
La intenció és que el disc surti al
voltant de l’Onze de Setembre
d’aquest any.
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Santi Arisa grava un disc de cançons
patriòtiques i s’acull al micromecenatge

El músic manresà busca 4.000 euros en 40 dies per a un projecte que publicarà al setembre
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PELL DE MERCURI
Director: Antonio Calvo. Autor: Philip

Ridley. Intèrprets: Òscar Bosch, Ester
Cort, Adrià Díaz, José Pedro García
Balada, Pep García-Pascual, Ariadna
Matas i Santi Monreal. Fabra i Coats.
Fàbrica de Creació. c. de Sant Adrià, 20.
Barcelona. Fins al 23 de febrer. Cada
dia, a les 20 h (el dia 15 no hi ha funció).
Entrada lliure (es recomana fer reserva al
correu
reserves.parkingdhivern@gmail.com).

arking Shakespeare ocu-
pa aquests dies una nau
de l’antiga fàbrica tèxtil

Fabra i Coats –potent nucli cultu-
ral del barri barceloní de Sant An-
dreu– per escenificar la seva pri-
mera proposta hivernal. Acostu-
mats a triomfar amb les comèdies
del dramaturg anglès els estius al
Parc de l’Estació del Nord de la ca-
pital catalana, fins al dissabte de la
setmana vinent posen en dansa
Pell de mercuri, un drama apoca-
líptic amb el qual la company-
ia –que dirigeix, i en la qual tam-
bé oficia d’actor, el manresà Pep
García-Pascual– canvia de registre
sota la direcció d’Antonio Calvo.

La immensitat de l’espai, la llum
dels fanals que penetra a través
d’un finestral i les altes columnes
metàl·liques juguen a favor d’una
història en què un grup de perso-
natges extravagants i marginals
munten una festa la identitat de la
qual resta oculta durant molta es-
tona a l’espectador, augmentat
així  la tensió que la peça escam-
pa en l’ambient. Els protagonistes,
tret d’un, viuen sota els efectes d’u-
na droga (butterflies) que opera
efectes nocius i al·lucinatoris sobre
la memòria. La violència verbal ex-
plícita dels diàlegs descriu un pai-
satge de fi del món en què fora del
gueto la supervivència esdevé una
lluita acarnissada. La violència fí-
sica, més implícita, arrodoneix un
deliri futurista en què la pèrdua de
poder a partir de la degradació de
la memòria i el record configuren
una societat deshumanitzada i
totalitària, on la moral pugna per
no cedir a l’empenta de l’anomia
que tot ho podreix. Parking s’ha
endinsat en la foscor per bastir un
muntatge en què especula amb
una societat deprimida que, vistes
algunes de les escenes que es re-
produeixen dia a dia a les ciutats,
no sembla estar tan lluny.
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El termini de quaranta dies
per fer els donatius es va
iniciar dilluns i cada aportació
tindrà una recompensa

El repertori inclou temes dels
diversos territoris de parla
catalana, que Arisa ofereix en
versions amb ritmes diferents

El músic es declara «fart» del
tracte que Espanya dóna a
Catalunya i es manifesta
obertament independentista

Santi Arisa unirà la passió per la música amb el sentiment independentista en el seu nou disc
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