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Costures que cusen
dos fronts teatrals

La nova producció de ‘L’auca del senyor Esteve’ de Qua-
tre per Quatre demostra que és possible cosir els mons
teatrals amateurs i professionals. La companyia vallesa-
na amateur ha aixecat la versió del clàssic de Rusiñol
amb un equip artístic professional (Frederic Roda en la
direcció, per començar). Demà estrenen una producció
als Lluïsos d’Horta que circularà per 22 ateneus de Cata-

lunya fins al juny del 2018. La Federació d’Ateneus insis-
teix a fer xarxa entre els 120 ateneus amb espais escè-
nics per dotar d’activitat els centres i també per reforçar
la qualitat. Als seus escenaris, també hi té cabuda el re-
cital ‘Roig’, amb Mònica Lucchetti, o estan oberts a aco-
llir assajos de grups professionals. Els fronts amateurs i
professionals no resten entre ells, multipliquen.Jordi Bordes

El cinema en català, ja si-
gui en versió original, do-
blada o subtitulada, va te-
nir 240.208 espectadors
en els festivals de cinema
integrats a la coordinado-
ra Catalunya Film Festi-

vals. Això representa un
52% del públic total, un
percentatge que contras-
ta amb la presència mino-
ritària del català a les sales
comercials, que se situa al
voltant del 4 o 5%. Ho va
revelar ahir Marta Lladó,
coordinadora de Catalu-
nya Film Festivals, en
l’Open Day que es va fer en
el marc de l’Americana
Film Festival.

Catalunya Film Festi-
vals ha fet un estudi sobre

els prop de 40 festivals i
mostres que l’integren (en
total a Catalunya se’n fan
un centenar). Durant el
2016, aquests esdeveni-
ments han projectat
3.620 films, comptant
llargmetratges i curts, de
tots els gèneres i formats.
Segons Marta Lladó,
aquestes pel·lícules han
estat vistes per “461.940
espectadors, sense comp-
tar tot el públic generat en
les plataformes VOD inte-

grades en els festivals”.
L’ocupació mitjana dels

espais on tenen lloc aques-
ta quarantena de festivals
de cinema de Catalunya
ha estat del 72%, una xifra
que també contrasta amb
la de les sales comercials,
que només arriba a un
10%, aproximadament.
“Aquesta dada contradiu
una opinió minoritària pe-
rò existent que hi ha mas-
sa festivals de cinema”, va
valorar Marta Lladó. ■
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Uns 40 certàmens
de Catalunya Film
Festivals sumen mig
milió d’espectadors

El 52% del públic veu cine en català a festivals

Inauguració del Festival Americana, dimecres, en una sala
Phenomena plena a vessar ■ AMERICANA

Barcelunya, segons deia
Gato Pérez (1951-1990),
era “aquella zona del país
que, pels seus costums i
contingut sociològic, no
era ni Catalunya ni Barce-
lona, i que definia amb for-
ça precisió la Barcelona
centrifugada cap a la seva
rodalia”. Sobre això, l’any
1983, en va fer un disc:
Flaires de Barcelunya,
l’únic que va enregistrar
íntegrament en català,
menys rumbero que els
seus predecessors i força
difícil d’assimilar, tant per
la discogràfica que el va
editar (la multinacional
EMI) com pels seguidors
que, del Gato, coneixien
principalment èxits com
ara Gitanitos y morenos.

Amb cançons sobre els
negres del Maresme (Els
morenus d’en Martínez),
suposades visites extra-
terrestres a les Franque-
ses (La dama de l’OVNI) i
alguns juerguistas amb
història (L’hereu de Can
Bruguera), Flaires de
Barcelunya ha adquirit
una notable aura de disc
de culte que avui quedarà

un xic més engrandida
amb la recuperació de les
deu cançons del disc que el
grup Derrumband farà al
Centre Artesà de Gràcia
(22 h, 12-15 euros), en el
marc d’una iniciativa
compartida entre els festi-
vals Tradicionàrius i Bar-
nasants.

“Ja havíem dedicat un
disc a temes del Gato i,
quan vam descobrir Flai-
res de Barcelunya, que
era tota una altra història i
on el Gato fins i tot jugava
un paper de cantautor,
vam pensar que estaria bé
fer-lo amb el nostre so i ar-
ranjaments”, assenyala

Oriol Pidelasserra, direc-
tor d’un espectacle en el
qual participaran una
quinzena de músics (sec-
cions de vents i cors inclo-
ses) sense comptar els di-
ferents convidats que des-
filaran per l’escenari: Xavi
Ciurans (Gertrudis), Ma-
nel Joseph (Orquestra Pla-

teria), Rafalito Salazar (Ai
Ai Ai) i Carles Belda, entre
d’altres. “Vam parlar amb
la Jessi, la filla gran del Ga-
to, i ens va dir que aquell
era exactament el disc que
volia fer”, hi afegeix Pide-
lasserra. “No es va aturar
gaire a pensar si, en l’àm-
bit comercial, li podria
funcionar o no.”

La nova immersió de
Derrumband en el

món de
Gato Pérez, a més del con-
cert, es veu reflectida tam-
bé en un disc: A Barcelu-
nya, el tercer que publi-
quen després de Derrum-
band & Los Amigos de
Siempre (2010) i Un plaer
(2013). ■

Derrumband recupera en el Tradicionàrius el disc que Gato Pérez va dedicar a
les fascinants rodalies de Barcelona, l’únic que va gravar íntegrament en català

Una altra ‘Barcelunya’
Guillem Vidal
BARCELONA

Derrumband publiquen el seu tercer disc: ‘A Barcelunya’ ■ IRENE GUALLAR

A la revisió, s’hi
sumaran músics
com ara Manel
Joseph (Plateria)
i Xavi Ciurans
(Gertrudis)


