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TEMA DEL DIA

n Des del 1993 al 2014 el grup de 
música valencià Obrint Pas va re-
córrer pobles i ciutats cantant 
per la independència i contra el 
feixisme. Una de les seves cares  
era la de Xavi Sarrià, que ara con-
tinua en solitari. Té 44 anys i una 
memòria viva d’aquella època. 

«Recordem els concerts al pa-
velló del Vell Congost», deia ahir 
a Manresa. La ciutat va acollir in-
comptables concerts de la ban-
da i també és la seu de la seva dis-
cogràfica, Propaganda pel fet! 

Per això el concert d’ahir al te-
atre Kursaal era un com un re-
torn a casa. Xavi Sarrià va estar 
tota la nit agraït, reivindicant la 
lluita d’entitats com la PAHC Ba-
ges i les festes majors alternati-
ves. «Manresa antifeixista!», deia 
entre cançó i cançó. 

A l’altra banda de l’escenari, 
una platea i un amfiteatre ja  
plens al 100%, que va cantar sen-
cera alguna de les cançons més 
mítiques d’aquella època, com 
La Flama i No tingues por. 

La cançó  que només té un any 
i que ja s’ha convertit en un petit 
clàssic és l’emocionant No s’apa-
guen les estreles, el tema central 
de la pel·lícula La Mort de Gui-
llem dedicada a l’assassinat del 
jove antifeixista Guillem Agulló. 

Aquest és també el nom del 
concert-documental d’ahir, on 
Sarrià anava intercalant les can-
çons amb imatges en blanc i ne-
gre projectades en un cor, a ve-
gades ple d’estrelles. 

«Perquè les arrels són tan re-
sistents i perviuen tant de temps? 
És un poc misteriós però jo crec 
que és continuïtat, el creixement 
de la vida», deia un dels testimo-
nis. «No es creix des del no-res, 
es creix a partir d’alguna cosa». 

Entre les veus que es van sen-
tir hi havia la de la mestra i peda-
goga Roser Santolària, el funda-
dor d’Al Tall Vicent Torrent, el 
pastor Joan Benages i el cantaor 
Pep Gimeno Botifarra.  

«Som la llavor que creix sota 
els estels», cantava Sarrià.

Xavi Sarrià planta un cor 
ple d’estrelles al Kursaal

L’exmembre d’Obrint Pas Xavi Sarrià va desplegar el seu repertori en solitari a Manresa JORDI BIEL

n «Anque tocan as campás / 
non tocan polo que morren / to-
can polos que están vivos /para 
que deles se acorden». El trio ga-
llec Tanxugueiras va ser ahir a la 
Taverna de la Fira en un concert 
que podria fer despertar algun 
mort. Són només tres dones amb 
panderetes (i una caixa de pebre 
vermell). Són Olaia Maneiro, 
Aida Tarrío i Sabela Maneiro i es-
taven emocionades. «És un som-
ni fet realitat», deien. El grup ha 
sacsejat la música tradicional ga-
llega, i en el concert d’ahir va dei-
xar sentir tocs reggae i  música 
urbana. Van ser tres quarts 
d’hora a gran velocitat.

M.S. MANRESA

La força de tres dones amb pandereta

El trio femení Tanxugueiras ahir a la Fira Mediterrània MIREIA ARSO

Les cròniques

MARC SERENA. MANRESA

El grup va tornar a la fira amb el seu últim 
disc, Rosa permanent, que manté l’esperit 
reivindicatiu de treballs anteriors amb una 
sonoritat renovada i més electrònica. Amb 

temes com Oceà i Lxs nenxs, Roba 
Estesa va fer ballar el públic 

de la Stroika, que tornava 
a estar dempeus des-

prés de 19 mesos.

Roba Estesa porta el seu so 
a una nova dimensió

MIREIA ARSO

n Bon humor i un estil inconfusi-
ble, amb una barreja de música 
folk i tradicional d’arreu del món. 
Aquesta és la fórmula que la ban-
da barcelonina El Pony Pisador va 
portar dissabte a la nit a la Taver-
na de la Fira, al pati del Casino. El 
conjunt va convertir l’espai en una 
autèntica festa: les cançons del 
seu últim disc van fer aixecar de la 
cadira a un públic entregat, que 
omplia el 100 % de l’aforament 
permès, i que va ballar al ritme de 
temes com Garotes de Premià de 
Mar, La Confraria del Menhir, La 

Balada de Nils Olav, Tot és part de 
ser un pirata i La Noble Vila de Su. 
El conjunt també va interpretar a 
cappella i en comunió amb el pú-
blic la cançó El Llom del Diplodo-
cus, «el nou himne de Catalunya», 
van assegurar.  

Amb instruments com el ban-
jo, la mandolina i l’acordió, El 
Pony Pisador va sorprendre 
aquells que no els coneixien amb 
sonoritats molt diverses, des de la 
música irlandesa fins a les can-
çons marineres, passant pel cant 
harmònic tuvà, inclòs al tema Da-
glarym. La banda va aprofitar l’ac-
tuació a la Fira Mediterrània per 
fer un agraïment a la comunitat de 
mecenes que els ha donat «suport 
econòmic i moral» durant la pan-
dèmia, i que els ha permès enre-
gistrar el seu últim treball.

El Pony Pisador 
revoluciona la Taverna

El grup barceloní va fer una gran festa divendres a la nit ALEX GUERRERO

La fira de nit

MARIA OLIVA. MANRESA

Sònia Parra Garcia


