
La segona edició dels Festi-
vals Alta Segarra traspas-
sava dissabte l’equador de
la seva programació amb

un concert de La Iaia als Prats de
Rei.  Presentant un directe fresc i
establint complicitat amb el pú-
blic, el trio osonenc pujava a l’es-
cenari pocs minuts abans de les
onze de la nit amb la torre de la
Manresana com a teló de fons.
«Serà un concert especial per l’en-
torn on som», apuntava Ernest
Crusats, cantant i líder del grup,
davant les prop de dues-centes
persones que ocupaven les cadi-
res instal·lades a l’esplanada de
davant la torre. Els assistents po-
dien completar  la vetllada amb
una proposta gastronòmica amb
productes del territori. I abans de
començar, «hi som tots?» Després
que la nit anterior haguessin ac-
tuat a l’Anòlia d’Igualada, el grup
va preparar per a l’ocasió un con-
cert lleugerament diferent a l’ha-
bitual i una mica més tranquil,
però amb la mateixa contundèn-
cia, «ens han dit que no féssim gai-
re soroll avui».  

L’ambient que es respirava era
fresquet i a mesura que avançava
la nit pràcticament tothom anava
amb jaqueta. Però per fer passar
el fred res millor que ballar, així
que en un moment del concert
els osonencs van demanar la
col·laboració del públic perquè
els acompanyés amb una coreo-
grafia, tot i que la van fer asseguts
a la cadira. Dissabte, La Iaia pre-
sentava el seu tercer treball dis-
cogràfic, Tornar a ser u, publicat

tot just fa un mes i del qual es
van poder escoltar temes com
Mariona, No sé què fer amb la
meva vida o 3/24, «som fans
d’aquest canal i de les hores de
soledat que passem al seu costat,

per això li hem dedicat una can-
çó». Històries explicades de ma-
nera planera. La naturalitat amb
què  el cantant s’adreça al públic
fa que hi connecti encara més:
«Sabeu que he après a aparellar
els mitjons? Aquí segur que hi ha
algú que no ho ha fet mai». Riures
i dues mans alçades. El concert
continua. L’últim disc se l’han au-
toeditat. De fet, remarquen que
tot s’ho fan tot ells. El marxan-
datge, també. El fan i el venen tot
just baixen de l’escenari, alhora
que signen discos. Dissabte, la
paradeta, situada a sota un arbre,
estava molt concorreguda. No hi
ha dubte que el concert va agradar.

«Vull un cd per regalar-lo al meu
nét», cridava una iaia mentre obria
el moneder per comprar el disc.
De ben segur que bona part del
públic encara no coneixia les no-
ves cançons, però sí que van co-
rejar Declaració de principis, tema
que encetava el seu debut disco-
gràfic, Les ratlles del banyador,
ara fa sis anys després de guanyar
el concurs Sona 9 i amb el qual
dissabte s’acomiadaven dels Prats
de Rei. Però no per gaire estona.
El públic en volia més. Per als
bisos van guardar la no menys
coneguda La platja i, per acabar,
On és el meu cap?, del seu segon
treball, On és la màgia? 

La Iaia connecta als Festivals Alta Segarra
El concert va aplegar prop de dues-centes persones a la torre de la Manresana dels Prats de Rei
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Una de les imatges que va deixar dissabte a la nit el grup osonenc, fent participar el públic
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El trio osonenc va presentar
el seu darrer treball
discogràfic, «Tornar a ser u»,
que s’ha autoeditat

El públic va poder completar
la vetllada musical amb una
proposta gastronòmica amb
productes del territori

 L’acordionista vallesà Carles Belda i el vocalista i guitarrista empordanès del
conjunt Sanjosex, Carles Sanjosé, es van aliar fa un any per crear un projecte
musical amb vocació de recuperar cançons que només pervivien en la memò-
ria oral de la gent gran i portar-les a una nova dimensió sonora. Càntut va néi-
xer a partir del cançoner on-line amb el mateix nom, impulsat pel musicòleg
Albert Massip, que rastreja el cant de tradició oral a les comarques de Girona.
Tot i que el projecte inclou més de mil enregistraments, Blelda i Sanjosé en van
escollir quinze com a matèria primera del disc i l’espectacle conjunt, estrenat
l’octubre passat a la Fira Mediterrània de Manresa. Temes com Serrallonga, La
dida o El pomeró hi són presents.Guanyadors del Premi Teresa Rebull del cer-
tamen manresà i del Premi Enderrock al Millor Disc Català de Folk del 2016, el
duet serà al Festival Trama de Bellver de Cerdanya el proper 12 d’agost. Abans,
el dia 27 de juliol, Càntut s’haurà pogut veure al festival Grec de Barcelona.

«Càntut», de Carles Belda i Sanjosex, serà
al festival Trama de Bellver de Cerdanya
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EMOCIÓ I
MÀGIA EN UN
NOU ENCERT
DE PIXAR

CARS 3
Estats Units, 2017. Animació, aventu-
res. 109 minuts. Direcció: Brian Fee.
Guió: Kiel Murray, Bob Peterson i Mike
Rich. Música: Randy Newman. Pantalles:
Bages Centre (Manresa) i Multicines
(Abrera).

Els estudis Pixar han revolu-
cionat el cinema animat en
el segle XXI i han esdevin-

gut una de les fàbriques creatives
més brillants i incommensura-
bles de Hollywood. Buscant en
Nemo, WALL.E, Ratatouille, Up…
Aquestes són algunes de les
pel·lícules (valuoses i memora-
bles) d’aquesta productora que
ens han alegrat les tardes cine-
matogràfiques en els darrers tres
lustres.

Cars, un dels títols preferits
del cervell de Pixar (el gran John
Lassetter), tingué una seqüela,
estrenada fa sis anys, que va su-
posar una decepció per als seus
seguidors. I ara ens arriba la seva
continuació, Cars 3. Novament,
ens retrobem amb el simpàtic i
energètic Llamp McQueen. Un
cotxe que assisteix a la irrupció
d’una nova (i imparable) gene-
ració de cotxes. Un jove mecànic,
Cruz Ramírez, es convertirà en
el company que necessita per
poder mantenir el seu estatus en
un circuit professional cada ve-
gada més competitiu. 

Cars 3 no està a l’alçada de les
obres majors de Pixar (i de l’altra
franquícia de la casa, la prodigiosa
Toy Story),però supera àmplia-
ment la seva cinta predecessora
i s’imposa com una fantasia ani-
mada dotada d’una mirada adulta
tan madura com fascinant. El
film està tenyit d’una atmosfera
poderosament crepuscular i ma-
lencònica, i conté unes picades
d’ullet evidents a la llegendària
nissaga de Rocky. El seu toc nos-
tàlgic està potenciat, d’altra banda,
per la recuperació  del personatge
de Doc Hudson, amb la veu de
Paul Newman (fou la darrera
col·laboració artística  de l’estrella
americana abans de morir).

Pixar segueix trepitjant fort i
la seva darrera producció segueix
sent una mostra inqüestionable
d’un cinema que integra màgia i
emoció amb una finor exquisida.
Un vertader festí audiovisual.
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DESCOBRINT NOUS ESPAIS Més enllà de la proposta musical i, també, gastronòmica, un dels objectius que ofereix
aquest festival estiuenc és revaloritzar i donar rellevància a diferents espais emblemàtics de l’Alta Segarra
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