
«Quan el 2014 va morir Pete
Seeger ens vam sentir orfes. Nos-
altres i tota la gent que creu en
utopies, que creu que la música
pot canviar el món. Que creu que
amb un banjo es pot derrotar l’o-
di». Aquell 2014, el cantant Arturo
Gaya (el Quico el Cèlio del grup
de les Terres de l’Ebre) amb el
guitarrista Sergi Trenzano, el bai-
xista Kike Pellicer i l’acordionista
Cati Plana van iniciar el projecte
Tren Seeger per reivindicar la fi-
gura del cantautor i activista es-
tatunidenc, «inspirador del folk
mundial». I ho van fer perquè,
com ahir explicava Gaya a l’esce-
nari del teatre Kursaal de Manresa,
«a més d’orfes vam veure que no
tothom coneixia Seeger. Per a nos-
altres hi havia la necessitat de di-
fondre la seva obra i la seva figura». 

Tibant aquest fil i coincidint
que aquest 2019 se celebra el cen-
tenari de Seeger, l’Associació
d’Arrel, El Galliner i la Fira Medi-
terrània han organitzat tot un se-

guit d’actes per divulgar un llegat
«de plena vigència». L’acte central
serà un concert que acabarà aple-
gant mig centenar de persones a
l’escenari del Kursaal i que se ce-
lebrarà dissabte (21 h). Actuaran
dos grups especialitzats en les
cançons de Pete Seeger: Tren See-
ger i els locals Els Seegers (Pep Ga-
sol, Rah-mon Roma i August Gar-
cia, creats el 2002) i formacions
del territori en un recital concebut
per a aquesta ocasió. 

A la primera part hi actuaran els
grups locals: Els Seegers, els ba-
gencs Barba-roig (Joana Guàrdia,
Albert Camprubí, Jaume Forns,
Jordi Llatjós, Josep Pinyot, Fran-
cesc Vallespí i Manel Villaplana) 
–que han tornat als escenaris des-
prés del festival d’homenatge als
50 anys del mític Grup de Folk, ce-
lebrat el 2018-; el Cor InCordis
(que obrirà la vetllada); el trio in-
tegrat per Lou Hevly, Alba i Sara
Sanfeliu; el grup format per Roger
Camprubí, David Casas, Alba i
Sara Sanfeliu i Ramon Elias i un
altre amb Lluís Piñot, Lluís Atcher,
Amadeu Rossell i Miqui Giménez,
a més a més d’un grup de Mi-
nyons Escoltes i Guies. A la segona

part del concert, actuarà el grup
Tren Seeger i el concert es clourà
amb la interpretació conjunta de
tres cançons: Baix a la vora del riu,
Guantanamera i Junts en sortirem
(versió de Tots junts vencerem). El
recital el presentarà Llorenç Pla-
nes i es repartirà un cançoner.
Després del concert a la Sala Gran
del Kursaal, Els Seegers oferiran
un final de festa al pati del teatre.

Arturo Gaya qualificava ahir
Seeger de «referent de dos grans
corrents musicals dels seixanta».
El folk, amb Xesco Boix al capda-
vant, el primer que va divulgar les
cançons de Seeger, algunes de les
quals han esdevingut himnes de
diferents generacions; i la cançó,
amb un nom destacat, Raimon, el
primer que el va convidar a Cata-
lunya. El mes de març passat, el
Barnasants i el Tradicionàrius van
promoure el concert en comme-
moració del centenari del nord-
americà, amb Tren Seeger i con-
vidats. La roda de premsa es va ce-
lebrar al bar Llopart de Sants, el
local on el 1971 Seeger va oferir un
improvisat recital després que el
governador civil li impedís actuar
a l’Escola d’Enginyers de l’avingu-

da Diagonal. Jordi Llopart, que va
oferir el local del seu pare ara fa 48
anys, serà dissabte a Manresa, ex-
plicava Manel Villaplana. Atcher
remarcava una de les principals
característiques de Seeger: «La
complicitat  que creava amb el pú-
blic». Es tracta, reblava Gaya, de
portar-lo a «l’equipatge» i cele-
brar-ho cantant perquè «allà on se
canta pots anar a viure».

Dimecres Seeger
La Plana de l’Om acollirà dime-
cres la resta d’actes d’homenatge
al cantautor: un taller de cançó
Seeger (18 h), la projecció del film
El poder de la cançó -amb la col·la-
boració de CineClub- (20 h) i l’ex-
posició Pete Seeger: el poder trans-
formador de la cançó, que s’inau-
gurarà a les 19.45 h i que està in-
tegrada per 12 plafons amb imat-
ges inèdites, cançons i partitures,
així com els aspectes més signifi-
catius de la vida de Seeger. Una
mostra  amb materials de Ramon
Nadal, estudiós i col·leccionista
que durant anys ha recollit una
documentació exhaustiva sobre
el cantautor. Es podrà visitar fins
al 13 d’octubre. 

Manresa homenatja el cantautor i activista
Pete Seeger en el centenari del naixement
El Kursaal acull un concert únic amb Tren Seeger i formacions i músics locals Demà, taller, cinema i exposició a la Plana
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Músics i promotors del concert d’homenatge a Pete Seeger que se celebrarà aquest dissabte a la nit a la Sala Gran del Kursaal; després, ‘off’ al pati amb Els Seegers

Referent musical i
polític de diferents
generacions
Pete Seeger (Nova York,
1919-2014) va lluitar pels
drets civils de la gent de co-
lor, l’antibel·licisme i el medi
ambient, amb el convenci-
ment que amb la música i les
petites actituds personals,
es pot arribar a canviar el
món. Seeger va anar desco-
brint el llegat folklòric nord-
americà: les cançons de tre-
ball, el blues, el gòspel, les
balades. Músiques de resis-
tència i dignitat. I també va
conèixer i divulgar músiques
populars d’arreu del món. El
seu exemple, tant musical
com polític, va marcar els jo-
ves dels 60, com Bob Dylan,
Joan Baez i Víctor Jara, i més
endavant va ser referent per
a Bruce  Springsteen.
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SETMANA PER RECORDAR UN REFERENT MUSICAL L’Associació d’Arrel, El Galliner i la Fira Mediterrània, com a pòrtic del certamen, han
impulsat diferents activitats per commemorar el centenari del naixement de Seeger però, sobretot, reivindicar el seu llegat musical i social
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