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EL FESTIVAL D’ORGUE DE MONTSERRAT
ESTRENA UNA VERSIÓ D’«EL PESSEBRE»
 LLOC: basílica de Santa Maria de Montserrat.  DIA: dissabte, a les 21 h.  ENTRADES:
lliure.  DIRECCIÓ: Daniel Mestre.  INTÈRPRETS: Elena Copons (soprano), Gemma ComaAlabert (mezzosoprano), David Hernández (tenor), Xavier Mendoza (baríton), Pau Bordas
(baix baríton), Capella Santa Maria de Ripoll, Cor Jove de l’Orfeó català, Coral Ginesta, Coral
Sant Cugat, Orfeó de Sants, Orfeó Gracienc, Polifònica de Vilafranca, Federació Catalana
d’Entitats Corals i Mercè Sanchís (orgue). Montserrat inaugurarà demà la tercera edició del
festival d’Orgue en memòria de l’abat Cassià M. Just amb l’estrena d’una versió per a orgue, solistes i cors d’El Pessebre, del mestre Pau Casals. La direcció d’aquesta proposta va a càrrec de
Daniel Mestre i Dalmau (Igualada, 1973), que va ser alumne de l’Escolania montserratina (a la
foto), mentre que assumeix l’acompanyament a l’orgue Mercè Sanchis (Esparreguera, 1967),
L’esparreguerina és organista de l’Escolania i també ha estat pianista de l'Orquestra Simfònica
del Vallès, l'Orfeó Català i pianista i organista amb l’Orquestra Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). Aquesta versió de l’oratori ha estat una reclamació de la vídua de Pau Casals, Marta Casals, per donar a conèixer popularment la peça d’aquest genial
músic català. El Festival Internacional d’Orgue, patrocinat per l’Abadia de Montserrat i l’Obra
Social Caixa Penedès, és projectat sota la direcció artística de P. Jordi-Agustí Piqué. REDACCIÓ

Manrusionica

L’electrònica té esperit de superació
 El festival repeteix a la Reforma, aposta per un pícnic al parc de la Seu i programa dues nits intenses a la Stroika i al Sielu
MIREIA ARSO

EL FESTIVAL

La música de Balago va anar
pujant d’intensitat durant el
concert d’una hora i el públic
va exclamar: «Déu n’hi do!»

Manrusionica
Lloc: diferents espais de Manresa. Avui,
Manrusionica nit: de 00 a 06 h, a la sala Stroika.
Intèrprets: Sybarite, Marz, La Musique
d’Ordinateur i Ville Rowland. Entrades: 10
euros, a taquilla. Abonament per a les nits de la
Stroika i El Sielu: 12 euros. Demà, picnic
electrònic: de 12 a 19 h, al parc de la Seu.
Intèrprets: Jansky, We Are Ladies, Gees Grozza,
DJ Clark, Peter B, Clickman. Demà,
Manrusionica Reforma: de 19 a 02 h, a la plaça
de la Reforma. Intèrprets: bzzzbip,
Doctorrorror, Pablo Bolivar, Chelis, Rusty Warriors.
Demà, Manrusionica nit: de 00 a 07 h, a la
sala El Sielu. Intèrprets: escenari principal:
SPFZ, Jolly Fellow, Galaktyk Kowboy, Monkey
Rave, Belzebass. Sala Cercle: Happytechno Band,
Dart. Dakman, Darth Mike + R4 i Happytechno.
Sala Petita: Industrial Lies, Dustywork, Sultan i
Burningmax. Entrades: 10 euros, a taquilla.
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Amb un cartell d’artistes més
internacional i amb més repercussió mediàtica que mai (molts
han actuat al Sònar barceloní), la
tercera edició de Manrusionica es
presenta, segons proclamen els
seus organitzadors (un grup de
vuit apassionats electrònics manresans), amb «esperit de superació». Després de l’estrena d’ahir, el
festival afronta, per primera vegada, dues nits intenses: la d’avui a la
sala Stroika i la de demà al Sielu.
Dues nits separades per un dissabte
que, d’una banda, presenta una novetat (la proposta d’un pícnic al
parc de la Seu, que combinarà actuacions, menjars i begudes i un
mercat artístic) i, d’altra banda,
consolida la descoberta de la plaça de la Reforma com a espai idoni per a la música electròcnica, ja
que permet projeccions de postal
enfocades cap a la façana de la basílica manresana.
Pablo Bolívar i Chelis són dels artistes amb més recorregut internacional dels que actuaran en
aquest cap de setmana de Manrusionica. També caldrà estar atents
a dos italians descarats: Belzebass.

Aspecte de l’espai que dóna entrada a la Coveta durant el concert de Balago, amb una part del públic dret

Exercici de potència a la Cova
 Balago inaugura tres dies de música amb un concert restringit a 50

persones que fa tremolar el temple ignasià i l’omple de colors i de fum
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ant Ignasi de Loiola va
descobrir la Cova de
Manresa per meditar
el 1522 i hi va començar a escriure els exercicis espirituals. Ahir Manresa va descobrir la
Cova de Sant Ignasi com a espai

S

per a l’electrònica. Els germans
David i Roger Crespo i Guim Serradesanferm, que fa una dotzena
d’anys que es dediquen a l’electrònica amb el nom de Balago,
van reconèixer abans de començar
que era la primera vegada que
actuaven en un espai de culte i que,
probablement, seria l’última vegada que ho farien. Per això, van
decidir no deixar escapar l’oportunitat d’inaugurar els tres dies

electrònics de Manresa que els
van oferir els organitzadors deManrusionicaa. En triar aquest
espai emblemàtic per projectar-se,
Manrusiònica ha comptat amb la
complicitat de l’Ajuntament i de la
comunitat de jesuïtes. El superior
de la Cova, Francesc Riera, va assistir al concert del principi al ﬁnal
i va ser el primer en felicitar els artistes. «És una música molt digne
per a la Cova», va assenyalar.

ORFEO CATALA

El concert era restringit a 50
persones, convidades per l’organització: autoritats (l’alcalde, Valentí Junyent, i els regidors Joan
Calmet i Josep Maria Sala), responsables de les sales de concerts
de la ciutat, periodistes i els mateixos organitzadors. Es van habilitar poques cadires a primera ﬁla
i la majoria van seguir el concert
drets, ocupats en deixar-ne constància gràﬁca. L’ocasió s’ho mereixia perquè només veure l’escenari amb l’ambientació per a l’electrònica ja valia la pena. A la sala
que dóna accés a la Coveta, els àngels esculpits emmarcaven el trio
de la Garriga que, segons portava
la música, s’acoloria amb vermells,
grocs, liles, taronges, blaus... L’atmosfera l’acabava d’arrodonir la
llum del capvespre que s’escolava
pels vitralls i el fum que sorgia de
l’escenari. Els qui no hi podien assistir tenien l’opció de seguir l’actuació en directe per streaming.
Balago, que ja havia actuat a
Manresa dos cops (al Gargall i a El
Vermell), estrenava disc, que han
titulat Darder en record dels estius d’infància a Banyoles. Només
tenien una experiència prèvia en
el directe de Darder: fa dues setmanes al festival Electroshock de
Sevilla i, malgrat el patiment per les
reverberacions que pogués provocar el mateix temple, van convèncer. La música de caire espiritual (pluja, orgue, batecs...) va incrementar la intensitat durant l’hora d’actuació: primer van provocar
pessigolles a l’estómac i, al ﬁnal,
van fer tremolar l’ediﬁci. El públic
va exclamar: «Déu n’hi do!».

