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n Manel Fernández és patumaire, 
de la comparsa de la Guita Grossa 
des de fa 21 anys; i és, també, el bai-
xista de la veterana formació ber-
guedana Mercado Negro. La suma 
dels dos factors i la complicitat de 
la resta del grup (Dani Pujals, teclis-
ta i trompeta; José Luís Sosa, gui-
tarra; i Habana Beat, bateria i pro-
ductor) han donat com a resultat el 
senzill Petons de foc, un tema dedi-
cat a la Patum de Berga que supo-
sa també la primera cançó que el 
grup ha compost en català. El tema, 
acabat de sortir del forn, ja es pot 
trobar  a YouTube i  d’aquí uns dies 
també a les diferents plataformes 
digitals. 

Com explicava ahir Fernández, 
que amb Sosa formen el tàndem 
del nucli original d’una banda que 
va triomfar als anys vuitanta i que 

va tornar a escena el 2018, Petons 
de foc és el primer tema del que 
serà el nou treball de la banda. 
«Aquest any no podrem tornar a 
celebrar la Patum com voldríem i 
vam pensar que seria bonic dedi-
car una cançó a la nostra festa, un 
tema d’alegria i de record», apunta 
Fernández. La Patum, diu, «és la 
meva passió».  

L’any passat, quan es va suspen-
dre la festa després de 82 anys de 
celebració ininterrompuda per 
culpa de la pandèmia, «vaig plorar 
molt», reconeix Fernández. En-
guany, la tristesa s’ha traslladat a 
una cançó que vol subratllar «una 
doble visió: l’amor i el sentiment 
patumaire a través de tot el bo que 
pot comportar» viure intensament 
els cinc dies que dura la festa. Com 
compartir i enamorar-se. Un tema 
«amb una lletra romàntica però 
amb la força de la festa» a través de 
guitarres i compassos clàssics de 
pop-rock. 

Per a Petons de foc, el grup ha 
tingut la col·laboració del guitarris-
ta berguedà d’orisgen argentí, Ger-
mán Frias (Fraizer Trio) i les mes-
cles del productor navassenc Sergi 
Vila, «que ha fet una feina fantàsti-
ca», subratlla Fernández. El senzill 

tindrà un videoclip que  és previst 
que es gravi «amb les comparses de 
Patum quan passin aquests dies 
festius» en els quals  Fernández 
hauria d’estar celebrant els 400 
anys documentats de la Guita 

Grossa. Petons de foc formarà part 
del nou treball que la banda té pre-
vist editar a final d’aquest any o 
principi del 2022, novament amb 
Flor y Nata Records, amb qui el 
1983 van publicar la cançó que els 
va catapultar  a les llistes d’èxit fa 
quasi quaranta anys, Se han carga-
do a Mickey Mouse. El 2018, 
Fernández i Sosa van promoure el 
retorn del grup que a final de l’any 
passat publicava el seu quart disc, 
Lo que pasa en Las Vegas se queda 
en Las Vegas, amb la cantant Ange-
lique Sol,  ara desvinculada del dia 
dia però amb qui no descarten 
continuar les col·laboracions.

Els berguedans 
Mercado Negro 
s’estrenen en català 
amb un tema 
dedicat a la Patum 
u El veterà grup, que va triomfar als ays 80 i es va 
retrobar el 2018, gravarà un videoclip de la cançó
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Mercado Negro va publicar el 2020 el seu quart disc ARXIU PARTICULAR

n La Basílica de Santa Maria de 
Montserrat acollirà aquest estiu 
un nou cicle de concerts d’orgue 
que, per segon any consecutiu, 
serà en format de proximitat, amb 
intèrprets d’àmbit local amb gran 
projecció internacional. Els qua-
tre concerts, que tindran lloc els 

dies 19 de juny, 24 de juliol, 7 i 21 
d’agost, a les nou del vespre, seran 
gratuïts, però caldrà fer reserva 
prèvia perquè l’aforament està re-
duït al 50% per la pandèmia. Els 
concerts partiran de la música de 
Johann Sebastian Bach fins a 
compositors contemporanis. 
L’any passat, el Festival Internaci-
onal d’Orgue de Montserrat 
(FIOM) havia de celebrar 10 anys. 

El certamen s’obrirà el proper 
dissabte 19 de juny amb el concert 
titulat Del Barroc al Classicisme 
organístic, protagonitzat per l’Es-
colania, la Capella de Música de 

Montserrat, i l’Orquestra Simfòni-
ca del Vallès, sota la direcció de 
Xavier Puig i acompanyat a l’or-
gue per Álvaro Carnicero. 

Els altres concerts del festival  
seran el dissabte 24 de juliol, amb 
l’organista José Luis Echechipía 
París, organista titular del Mones-
tir de Leyre i promotor del món 
organístic de Navarra, acompa-
nyat pel també navarrès Pello 
Ruiz Huici a l’oboè. Serà una mos-
tra de la música de Bach en diàleg 
amb l’òboè, i interpretaran obres 
de Domenico Scarlatti, Johann S. 
Bach, Josep Pla, Jesús Guridi i Ral-

ph Vaughan Williams. El dissabte 
7 d’agost se celebrarà el tercer 
concert amb l’organista coreà re-
sident a Madrid Riyehee Hong. Fi-
nalment, el darrer concert serà el 

dissabte 21 d’agost i anirà a càrrec 
de l’asturiana Susana García Las-
tra, que actualment és l’organista 
titular de l’església de Los Venera-
bles de Sevilla.

Montserrat repetirà format en la 
programació dels concerts d’orgue

ACN. MONTSERRAT

u La basílica acollirà quatre 
concerts, de juny a agost, 
amb intèrprets locals de 
projecció internacional

La basílica, l’any passat, en el primer concert del cicle ACN/ESTEFANIA ESCOLÀ

Fins a l’11 de juliol 
és oberta la 
convocatòria per 
al concurs Sons 
de la Mediterrània

REDACCIÓ. MANRESA

n El Centre Artesà Tradicionàrius 
i el Grup Enderrock, amb el suport 
de la Fira Mediterrània de Man-
resa, han convocat la catorzena 
edició del Concurs Sons de la Me-
diterrània. El certamen està obert 
als grups i solistes emergents que 
presentin propostes de folk i mú-
siques d’arrel de la Mediterrània. 

Els artistes participants hauran 
de presentar un mínim de quatre 
peces, originals o versions, i s’han 
de registrar al web www.concurs-
sons.cat abans de l’11 de juliol a les 
24 h. De totes les propostes rebu-
des, el jurat n’escollirà quatre, que 
actuaran a la final en directe, a la 
24a Fira Mediterrània, que se ce-
lebrarà a la capital del Bages del 
14 al 17 d’octubre. 

El guanyador del concurs ob-
tindrà com a premi la gravació, 
producció i promoció d’un disc en 
un estudi professional, una cam-
panya de publicitat i la contracta-
ció als principals festivals i cicles 
de folk del 2022: Festival Folk In-
ternacional Tradicionàrius, Fira 
Mediterrània de Manresa, Circuit 
Folc, Música a la Vila del Vendrell, 
FIMPT de Vilanova i la Geltrú i Et-
hno Catalonia de Banyoles. 

 Laura Esparza i Carlos Esteban 
va guanyar l’edició 2020 d’un con-
curs que, des del 2008, ha premi-
at a formacions com Balkan Para-
dise Orchestra o Roba Estesa.

u Les quatre formacions 
finalistes actuaran a la fira 
manresana, que se celebra 
del 14 al 17 d’octubre

EL SENZILL

AUTOR 
Mercado Negro

«PETONS DE FOC»

ES POT ESCOLTAR A PETONS DE FOC-YOUTUBE

No podran presentar la 
cançó en directe però 
proposaran que es 
«punxi» en la plantada de 
la imatgeria, diumenge

Sònia Parra Garcia


