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Maria Basora (Puig-reig, 1984),
llicenciada en Comunicació Au-
diovisual per la Universitat Pom-
peu Fabra, és, des d’ahir, la nova
directora de l’Àrea de Mercats de
l’Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC). Basora, que té
una dilatada experiència en els
àmbits de l’audiovisual i les arts
escèniques en organitzacions de
l’àmbit privat i públic, va treballar
a Focus entre el 2003 i el 2014 com
a part de l’equip de producció
d’esdeveniments, produccions
teatrals i produccions audiovi-
suals, i des del 2016 ha encapçalat
el Servei de Producció Audiovi-

sual del Gran Teatre del Liceu. A
l’ICEC dirigirà l’àrea que s’encar-
rega de la promoció internacional
de les empreses culturals catala-
nes arreu del món. Com a part de
la seva nova tasca, la puig-reigen-
ca s’encarregarà de la coordinació
dels sis mercats estratègics del de-
partament de Cultura (la FiraTàr-
rega, el Trapezi, la Mostra d’Igua-
lada, el Sismògraf, el Mercat de
Música Viva de Vic i la Fira Medi-
terrània de Manresa), a banda de
coordinar totes les accions que
l’Àrea de Mercats organitza per a
la promoció internacional de la
cultura i les empreses culturals ca-
talanes.

Amb un equip multidisciplina-
ri que treballa en els àmbits de la
música, les arts escèniques, el lli-
bre, les arts visuals i la cultura di-
gital, Maria Basora també coordi-
narà les oficines de l’ICEC a Ber-
lín, Brussel·les, Londres i París.
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La puig-reigenca Maria
Basora, nova directora de
l’Àrea de Mercats de l’ICEC
Coordinarà els sis mercats
estratègics del departament
de Cultura, entre ells la Fira
Mediterrània de Manresa
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La puig-reigenca Maria Basora ha treballat a Focus i al Liceu

El Festival Esperanzah! del Prat
de Llobregat afronta la seva onze-
na edició amb la clara convicció
de continuar incrementant la pre-
sència femenina tant en el cartell
com en l’organització. En aquest
sentit, l’experiència d’Esperan-
zah! Es Muher adquireix un caràc-
ter transversal i, en lloc de con-
centrar-se en un sol dia, com en
l’edició passada, la iniciativa s’es-
tén enguany a la resta de jornades
i àmbits del certamen. A més, el
certamen s’obre a nous gèneres,
com el trap, amb Lildami; la pre-
sència d’una formació 100% fami-
liar, com és El Pot Petit, i la  creació
de la Banda Esperanzah!, que la
liderarà el manresà Natxo Tarrés.

«El que volem és una formació
que representi els valors del festi-
val i en sigui bandera», explicava
ahir Tarrés en la presentació d’un
festival que se celebrarà els dies
11, 12 i 13 d’octubre al Parc Nou.
En aquesta edició, subratllava el
música manresà, ell afaga el timó
d’aquest projecte amb l’objectiu
que altres músics també s’animin
a capitanejar-lo. Els membres de
The Wireless seran els músics
d’aquesta banda, que oferirà un
concert singular que tindrà la par-
ticipació d’artistes molt diversos,
com Alfred Garcia, concursant
d’OT i veí del Prat de Llobregat; di-
versos components de Txarango,
Gerard Quintana, Gemma Humet
o la jove Rita Farré, filla d’Oriol
Farré, de Gossos. El cartell sumarà
formacions com Oques Grasses,
Rebelmadiaq Sound System, l’ac-
tor Pepe Viyuela, Elèctrica Dhar-
ma, la Sant Andreu Jazz Band, Ita-
ca Band, Yonse, Pablo Superstar o
Suu, entre d’altres.

Després de l’impacte que l’any
passat va tenir la celebració d’un
dia dedicat al sexe femení amb
l’Esperanzah! Es Muher, aquest
2019 els organitzadors del certa-

men han decidit intensificar-ne la
feminització. «L’any passat va ser
la posada de llarg, però entenem
que hem d’avançar fins que no ha-
guem de fer una diferenciació en-
tre si tenim dones o no a l’organit-
zació», remarcava ahir Óscar Ran-

do, codirector del festival. Rando
va destacar l’elevada presència de
dones tant en l’àmbit tècnic com
en llocs de responsabilitat. El plat
fort d’aquesta proposta tornarà a
ser la Banda Futura del 2018 i amb
la mateixa directora artística, Am-
paro Sánchez, acompanyada de
diverses convidades, com Ariadn-
na Puello, La Shica, Las Migas,
Marinah o Markia Sierra.

«Participar l’any passat en l’Es-
peranzah! Es Muher va ser màgic,
recordo que tot l’equip tècnic es-
tava format per dones, que no
passa mai», recordava Alicia Gri-
llo, guitarrista de Las Migas. Per a
l’artista, iniciatives com aquestes
són «necessàries» perquè un dia
es pugui dir «que una banda for-
mada per dones simplement és
una banda».

A més, el festival, que es va
constituir en cooperativa el maig
passat i que celebrarà al Parc Nou
una assemblea que explicar-ne
els motius,  tornarà a acollir el Fes-
ticlown Esperanzah!, amb diver-
sos espectacles de circ, així com
un fòrum social en què la temàtica
central serà, aquest cop, el canvi
climàtic i la importància de cuidar
el planeta.
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Natxo Tarrés lidera la Banda
Esperanzah!, amb artistes
com Alfred Garcia i Txarango
El festival del Prat de Llobregat, que se celebrarà de l’11 al 13 d’octubre,
incrementa la presència femenina i s’obre a nous gèneres en l’11a edició
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Els responsables del festival amb artistes que hi participaran

Un festival nascut
per «dignificar» el
barri de Sant Cosme

 Esperanzah! va néixer fa
deu anys per «dignificar» el
barri de Sant Cosme i per
impulsar i col·laborar a tra-
vés dels seus ingressos en
projectes socials, culturals,
ambientals, humanitaris i
d’Economia Social i Solidària
(ESS), com Proactiva Open
Arms, Pallasos en Rebeldía o
les Dones Sàvies de Sant
Cosme. Els darrers quatre
anys ha generat i destinat
més de 400.000 euros a
aquest tipus de projectes.

LLETRES

Jordi Lara presenta dissabte a Berga
«Sis nits d’agost» convidat per Òmnium

El 6 d’agost del 2007, Lluís Maria Xirinacs va sortir de Barcelona i va
pujar a la muntanya per morir-hi sol. Sis nits d’agost (Edicions de 1984),
de Jordi Lara ( Vic, 1968), és la història d’aquella anomenada «mort vol-
guda» de Xirinacs, un llibre que narra a través dels ulls d’un escriptor
la preparació i els motius de la seva mort i com va afectar tantes per-
sones. Òmnium Berguedà ha convidat l’escriptor vigatà, que presentarà
el llibre aquest dissabte, a les 19.30 h, al Casal Cívic (plaça Sant Joan).
A més de l’autor, també hi intervindrà Quirze Grifell.
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