
La immortalitat s’amaga dar-
rere de cançons com Bella
Ciao, un himne partisà que no
es rovella, no caduca, no mor.
Per molt que passin els anys,
aquest tema continua vigent i
sempre apareix en alguna con-
centració o en algun acte de re-
sistència. «Jo he escoltat Bella
Ciao en manifestacions a favor
de la democràcia, el referèn-
dum i la independència de Ca-
talunya. És una cançó que aglu-
tina molta gent, i això no té
preu», destaca Jaume Arnella,
un dels grans folkloristes cata-
lans. El barceloní pujarà avui a
l’escenari del teatre Conserva-
tori de Manresa per interpretar
alguns temes de la resistència
amb el grup de folk italià Bella
Ciao. Arnella estarà acompa-
nyat pel músic Carles Belda, en
un concert, organitzat per l’en-
titat manresana D’Arrel, que
serà el pòrtic de la Fira Mediter-
rània d’enguany, que se cele-
brarà del 5 al 8 d’octubre.

Fa temps que Bella Ciao ha
esdevingut un referent i s’ha
consolidat com l’espectacle
més gran del folk italià posat en
escena amb la presència de mú-
sics d’una gran qualitat. Es trac-
ta d’una representació que va
marcar l’inici del folk italià en
els anys 60, i que va influir en
tots els músics que treballen

avui que porten la música po-
pular italiana per escenaris
d’arreu del món.

En el concert que oferiran a
Manresa, Lucilla Galeazzi, Ele-
na Ledda, Luisa Cottifogli i Ales-
sio Lega, s’encarregaran de fer
arribar al públic uns temes pa-
cifistes carregats de valors lli-
bertaris. Els espectadors gaudi-
ran «d’unes cançons magnífi-

ques i fantàstiques que han si-
gut molt importants, i ho se-
gueixen sent, per a la so-
cietat. Són peces que
ens han acompa-
nyat al llarg de
la vida. Bella
Ciao, per
exemple,
es conti-

nua  cantant per homenatjar els
guerrillers o les persones que
han lluitat per un futur millor»,
assenyala Arnella.

Segell mediterrani 
Arnella i Belda pujaran dalt de
l’escenari per interpretar can-
çons catalanes que compartei-
xen els valors cívics i socials del
grup de folk italià. «El Belda i jo
donarem les gràcies a aquest
grup per la tasca que han fet al
servei de la música i de la gent.
Han propagat uns temes que
cantàvem abans, i ho fem ara i
ho farem sempre», explica Ar-
nella.

Segons el barceloní, aquestes
cançons de resistència són més
vives que mai en l’actual situa-
ció política que es respira a Ca-
talunya. «Cantarem als escena-
ris i als carrers. No tenim por de
la repressió, ni d’un Estat que
no reconeix la gent que s’hi ha
deixat la pell», i afegeix «són te-

mes reivindicatius i parlen
sobre la gent senzilla i

sobre la llibertat. No vi-
vim en un estat lliure.
Encara que ens ho vul-
guin fer creure, sem-
pre plou sobre mu-
llat». El concert tam-
bé tindrà la col·labo-
ració de la coral man-
resana Incordis, que
al final de l’acte inter-
pretarà amb la resta
d’artistes Bella Ciao.

ALEIX SOLERNOU PUIG MANRESA

Un cant immortal a la resistència
El grup de folk italià Bella Ciao, Jaume Arnella i Carles Belda actuen avui al teatre Conservatori de Manresa

Música

CONCERT

Bella Ciao & Jaume Arnella i Carles Belda

Lloc: teatre Conservatori de Manresa. Car-
rer Mestre Blanch, 4 Dia i hora: avui a les
21 h, actuació del grup de folk italià Bella
Ciao, que estarà acompanyats per Jaume Ar-
nella i Carles Belda. Entrades: 20/22 euros.
Més informació a www.kursaal.cat. 
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Escenaris d’Entrada

IMATGE PROMOCIONAL

El grup de folk italià Bella Ciao

IMATGE PROMOCIONAL

El músic Carles Belda 

Jaume Arnella
actuarà  a Manresa
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Muralla de Sant Domènec, 14, Manresa
Tel. 649 87 61 16

Vine i tasta els nostres menús 
saludables, amb productes de temporada.

Preu diari: 11.70 €
Preu dissabte: 20 €

Cra. Eix del Llobregat, C-55, km 29
Tel. 93 878 40 88

08240 Manresa

Menú diari 12.50 €
Menú cap 

de setmana 23 €
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