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L’Humus Mediterrani, l’off de la
fira manresana que aporta la mú-
sica d’arrel més tradicional, repe-
tirà, per segon any, el concert-ball
a la plaça Europa: «Després de
l’èxit de l’edició passada tornem a
treure el ball al carrer, guanyant es-
pai per als balladors», explicava
ahir a la seu de l’Espai Òmnium Ig-
nasi Perramon, de l’entitat D’Arrel,
organitzadora de la proposta. Així,
la plaça Europa escoltarà i ballarà,
el divendres 5 d’octubre, amb el
duet olesà Ballaveu i amb els sex-
tets Bauma i La Coixinera, que té
entre els seus components la man-
resana Alba Logan. 

Però l’Humus programarà qua-
tre concerts més que tindran com
a escenari l’Espai Òmnium, dis-
sabte 6 d’octubre, i que protagonit-
zaran Quirze i Marc Egea; La Jueva
de Tortosa, Tàntals (cinc músics
amb la també manresana Alba At-
cher) i la proposta del compositor
sallentí Roger Andorrà amb Elec-
trogralla, un projecte que també
forma part del concurs Sons de la
Mediterrània. Tots els concerts,
«de diferents estils i registres»,
apuntava Perramon, seran gra-
tuïts. Com totes les convocatòries.

Aquesta serà la sisena edició de
l’Humus Mediterrani, que des dels
inicis, remarcava ahir Perramon,

ja ha portat a la ciutat, per la Me-
diterrània, una cinquantena de
grups amb un clar objectiu: «Do-
nar a conèixer bandes emergents
o consolidades que han preservat
o creat música i cançó tradicio-
nal». D’Arrel, com també explicava
Josep Huguet, ofereix des del 2012
una programació estable de músi-
ca d’arrel i folk a la ciutat que, en
els últims anys, programa per tar-
dor i primavera, al teatre Kursaal.
Tot i no ser el cas de la capital del

Bages, Huguet remarcava la man-
ca de programació estable
d’aquest gènere musical en moltes
poblacions catalanes.

Acompanyant els promotors de
l’off -Perramon, Huguet i Ramon

Navarro-, David Ibáñez, director
artístic de la Mediterrània, posava
l’accent en un Humus que afegeix
«rigor» i completa «l’oferta de la
fira. Són cercles concèntrics». Una
programació paral·lela, va remar-
car, «totalment estratègica» per al
mercat manresà: «Som millors
com a fira amb aquesta proposta
perquè aporta al públic la sensibi-
litat d’arrel més pura, la cançó po-
pular que està més a prop de l’arrel
tradicional». 

L’Humus torna a ballar a la plaça Europa
D’Arrel planteja a l’off de la Mediterrània set propostes de música tradicional i repeteix al carrer el concert-ball de la nit de divendres
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Organitzadors i músics de Tàntals i Ballaveu, ahir a la presentació del nou cicle a l’Espai Òmnium

MANRESA

Susana Paz

Tàntals i Ballaveu
posen música a la
presentació de l’off
 La presentació, ahir, de
l’Humus Mediterrani va tenir
la presència de dues de les
formacions que a l’octubre
actuaran a l’Espai Òmnium de
Manresa: el duet olesà Balla-
veu, format per Patri Garcia
(veu i percussions tradicio-
nals) i Xavier Rota (veu, gui-
tarra i percussions tradicio-
nals); i Tàntals, un sextet inte-
grat per la manresana Alba
Atcher (veu i flauta), la palla-
resa Roser Gabriel (acordió),
el peruà Gustavo Quintanilla
(percussió), el nigerià Olusho-
la Arowoshola (baix i veu) i la
barcelonina Laia Casanellas
(guitarra). Ballaveu i Tàntals
va oferir un tast del repertori
que es podrà escoltar a l’Hu-
mus. Els primers amb dues
peces, la sardana antiga Bon
dia Elionor, i el ball pla i la co-
rranda Lo Mai i Sant Domin-
go. Tàntals va interpretar la
tradicional catalana La gata i
el belitre amb ritmes cubans,
i la nigeriana Ire, a la qual van
aportar lletra en català. 

Cada any per l’1 d’agost, coin-
cidint amb la commemoració de
la mort d’Enric Prat de la Riba -qui
fou el primer president de la Man-
comunitat de Catalunya-, Castell-
terçol organitza un acte de cele-
bració. Enguany l’efemèride és
dedicada a l’escriptora Maria Au-
rèlia Capmany i  la poeta Montser-
rat Abelló, dues dones d’una im-

portància cabdal en l’àmbit litera-
ri català, coincidint amb el cente-
nari del seu naixement. 

L’acte, que se celebrarà avui a
partir de les 19.30 h a la casa natal
de Prat de la Riba, consistirà en
una conferència a càrrec de M.
Àngels Cabré, directora de l’Ob-
servatori Cultural de Gènere, que
aprofundirà en la divulgació de la
vida i obra de les dues escriptores

i ajudarà a entendre l’aportació de
les dones al món de la literatura
catalana. Un cop finalitzi la po-
nència és previst un concert gra-
tuït a la plaça Prat de la Riba a càr-
rec del grup femení Les Kol·lontai,
que a partir de les 21 h posarà mú-
sica a poemes de Maria Mercè
Marçal, Montserrat Abelló, Mont-
serrat Roig, Sílvia Bel i Marina
Garcés, entre d’altres.

REDACCIÓ MANRESA

Castellterçol celebra la importància de
la dona en la construcció de la cultura

FACEBOOK/LES KOL·LONTAI

Les Kol·lontai actuaran avui a les 21.30 h a la plaça Prat de la Riba 

El ball folk, amb tres grups, es
farà divendres 5 d’octubre, i el
dissabte dia 6 l’Espai Òmnium
acollirà quatre concerts

WEB LA COIXINERA

BALLAVEU, BAUMA I LA COIXINERA
Concert-ball
 5 d’octubre, a partir de les 21 h, a la
plaça Europa. Ball a la plaça amb Ba-
llaveu, que busca les arrels del canço-
ner; Bauma, músiques folk europees; i
La Coixinera (a la foto), melodies tradi-
cionals i ritmes propers al rock.

CCMA

MARC I QUIRZE EGEA
«La ploma de perdiu»
6 d’octubre, 18 h. Espai Òmnium.
Pare i fill es troben a l’escenari per re-
viure cançons tradicionals i alguna
composició instrumental, interpreta-
des amb veu, viola de roda i flabiol
(Marc Egea) i tenora (Quirze Egea).

WEB LA JUEVA DE TORTOSA

LA JUEVA DE TORTOSA
Cançons dels jueus catalans
 6 d’octubre, 20 h. Espai Òmnium.
Pili Cugat, juntament amb el músic
Carlos Lupprian, que l’acompanyarà a
la guitarra, ha iniciat un treball de re-
cuperació de les cançons dels jueus
catalans. Ha enregistrat el disc Mem.

FACEBOOK TÀNTALS

TÀNTALS
La música com a pont de diàleg
6 d’octubre, 22 h. Espai Òmnium.
Cinc músics que ofereixen un viatge
sonor bàsicament instrumental a tra-
vés de música popular de la Mediterrà-
nia i d’arreu del món amb una barreja
estilística: clàssica, popular i jazz.

CAT

ROGER ANDORRÀ
«Electrogralla»
6 d’octubre, 23.30 h. Espai Òmnium.
Musicòleg i compositor sallentí, Roger
Andorra presenta un projecte que
porta la gralla vuitcentista cap a la
música actual. Com? Amb una gralla
connectada a uns pedals electrònics.

LES PROPOSTES
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