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TEMA DEL DIA

L’oferta 
del dia

ROBA ESTESA 
Divendres, 15 octubre, 22.15 h. Stroika. 
5/10 euros. uRoba Estesa presenta a la 
Mediterrània el seu nou treball, el tercer, 
Rosa permanent. El concert serà el primer 
amb el públic dret a la sala manresana 
després de 19 mesos. 

n «Al capdamunt de la bella riera 
de Matamargó / hi ha un indret on 
a l’hivern fa fred i a l’estiu fa calor 
/ tot pujant des de Solsona el camí 
no serà gens dur / us donem la 
benvinguda a la noble vila de Su». 
Així comença la cançó que el grup 
de folk El Pony Pisador va dedicar 
gairebé per atzar a aquest poble 
del Solsonès… i que s’ha acabat 
convertint en un dels seus èxits. 

Fa sis anys que fan música, no-
més aquest estiu han fet una qua-
rantena de concerts… i 

aquesta cançó és la que mai no els 
falla. Va néixer d’una broma inter-
na sobre la manera de celebrar els 
gols de Ronaldo i, també, pel fet 
que hi passaven sovint per anar 
actuar al Solsonès. 

«Som dels voltants de 
Barcelona, tenim la seu 
al barri de Vallvidrera. 
Però la nostra capital 
cultural seria la vila 
de Su», explica en 
Miquel Pérez. 

De fet, al poble hi 
van fer un concert on 
van reunir al seu públic 
més fidel, i van multiplicar 
per 10 la població que hi viu. «La 
gent estava entregadíssima», re-
corden. 

Avui actuaran per primer cop a 
la Fira Mediterrània, presentant el 
disc que recull aquesta cançó, Jaja 
Salu2. Es tracta del seu tercer àl-
bum, que ha estat possible gràci-

es a la col·laboració dels més de 
200 mecenes que els donen su-
port a través de la plataforma Ai-
xeta.cat. Amb ells comparteixen 
grup de WhatsApp, concerts, ac-
tuacions al canal de Twitch i un 

podcast. 
Aquest quintet és co-

negut pel seu bon hu-
mor i, a la vegada, 
per ser no ser fidel a 
cap estil de música 
tradicional en con-

cret. Van començar 
per la música irlande-

sa però van incorporar la 
nord-americana, la turca, la 

búlgara i, fins i tot, tarantel·les ita-
lianes. Canten en anglès i català, i 
aquesta nit potser avancen algu-
na cançó del nou disc, on faran to-
nades marineres de treball. 
Sortirà el mes vinent i es 
dirà It’s never too late for 
sea shanties. 

u El grup de folk El Pony Pisador promet bon humor i fer venir ganes 
de ballar als que avui a la nit vagin a l’envelat del pati del Casino

Els barcelonins que es van 
enamorar del poble de Su

n Mil anys separen la poetessa 
grega Safo de la monja benedicti-
na Hildegarda de Bingen, i tant 
l’una com l’altra són lluny del se-
gle XXI. Però la seva paraula res-
sonarà avui al Kursaal en l’estrena 
del tercer disc de Tarta Relena, 
Fiat Lux, per demostrar que hi ha 
missatges que no perden vigèn-
cia i amb els quals «nos-
altres, avui en dia, hi 
podem empatitzar», 
indica Helena Ros, 
integrant del duet 
que completa Mar-
ta Torrella. 

El projecte produ-
ït pel festival (A)pho-
nica de Banyoles, el cen-
tre de creació La Marfà (Giro-
na) i el segell The Indian Runners 
manté l’essència de Tarta Relena 
i, alhora, creix en la dimensió vi-
sual de la posada en escena. En el 
disc, el duet parla «de la ciclicitat 
dels processos que vivim els hu-

mans. Els missatges de Safo al se-
gle VI aC, els dels sefardites o els 
d’Hildegarda al segle XII expres-
sen problemàtiques emocionals, 
sobre l’estat d’ànim, el plany del 
desamor, la vivència del desig, ... 
que eren vàlides en el seu mo-
ment, fa cinc segles i ho continu-
aran essent d’aquí a cinc més». 

El repertori poua en llegats 
com el de les cançons tra-

dicionals sefardites, les 
dones paixtú de l’Af-
ganistan i els cants a 
la Mare de Déu. El 
concert presentarà 
els temes d’un disc  

que es manifesta en 
llengües com el grec 

modern, el llatí i el sefar-
dita, a més del català i el caste-

llà. «Per primer cop, també hi ha 
una cançó en occità i una altra en 
grec clàssic», afegeix Ros. «Amb 
cada llengua nova, descobrim 
una nova manera de cantar», afe-
geix la soprano barcelonina. 

Les Tarta Relena 
emocionen en 
moltes llengües

TONI MATA I RIU. MANRESA

u El duet format per Marta Torrella i Helena 
Ros presenta nou disc i un directe més visual

Helena Ros i Marta Torrella tornen a la Mediterrània FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

«FIAT LUX» 
Teatre Kursaal 

Sala Gran 
Avui, a les 21 h 

«JAJA SALU2» 
Taverna de la Fira 
Avui, a les 23.30 h. 

Entrades exhaurides 

MARINA SATTI 
Divendres, 15 octubre. 19 h.  
Taverna de la Fira. 2€ uLa jove cantant i 
compositora grega-sudanesa Marina Satti 
porta a Manresa el seu darrer espectacle. 
Tradició i sons urbans amb una artista a qui 
la covid no va deixar volar l’any passat.

ROMEROMARTÍN 
Divendres, 15 octubre. 23 h. Lluís de 
Peguera. 5/10€ u Manifiesto parteix 
d’una rotunda base electrònica, amb cants 
de flamenc tradicional apuntalats sobre 
lletres de poetes homosexuals. Amb 
Àlvaro Romero iToni Martín. 

CIA. JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ 
Divendres, 15. 12.15 h i 21 (exhaurides). Pati 
de l’Anònima. 2 € u José Manuel Álvarez, artis-
ta que hibrida el flamenc amb altres llenguatges 
del cos, reivindica la rumba per fer comunitat. 
Amb la col·laboració de les dones de l’Associació 
Cultural Casa d’Andalusia en Manresa.

Els 
protagonistes

MARC SERENA. MANRESA

Sònia Parra Garcia


