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La rumba d’El Remendao clou aquesta
nit els actes per a adults del Biberó Rock
 El festival d’espectacles infantils se celebra fins demà en una casa de colònies del Solsonès
BIBERÓ ROCK
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La casa de colònies Can Joval, de
Clariana de Cardener (Solsonès),
acull, des de dilluns passat ﬁns
demà, la segona edició del festival
d’espectacles infantils Biberó Rock.
Una de les principals novetats
d’enguany són les actuacions nocturnes dedicades als adults. En
aquest sentit, avui es fa la darrera
amb el concert d’Antonio Borjas,
El Remendao (23 h).
El líder del grup Remendaos
està combinant la gira dels 15
anys de la banda de Sant Joan de
Vilatorrada amb un espectacle titulat Rumbersions. Es tracta d’una
proposta personal en la qual presenta una selecció de cançons
d’artistes que han format part de la
seva vida, com Bob Marley, Camarón, Peret, Bambino, Serrat i
Triana, entre molts d’altres. En el
concert d’aquesta nit a Can Joval,
El Remendao, que també interpretarà algun tema propi, oferirà
les Rumbersions amb l’acompanyament d’Alba Marbà.
Pel que fa als espectacles diürns,
diverses disciplines artístiques,
com el circ, la música, la literatura i el teatre, continuaran sent les

 L’estudi analitza el paper

del certamen a la xarxa
i remarca les relacions
interpersonals a la llotja
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El Remendao toca avui

Al Biberó Rock de Can Joval també hi ha espai per a la lectura

protagonistes dels últims dos dies
del Biberó Rock. Avui al matí, el circ
serà omnipresent amb un taller,
una activitat a la piscina i l’espectacle de clown Circoleando, a càrrec de Krishna. A la tarda hi ha prevista L’hora del conte, un concert de
Fèlix de Blues i animació infantil
amb Kumbes del Mambo. Després
de sopar hi haurà discoteca infantil

amb DJ Guinaueta.
Els actes estan oberts a tothom
i són gratuïts. A més, el Biberó
Rock ofereix la possibilitat d’allotjament a la mateixa casa de colònies o d’acampada en els terrenys
adjacents, on hi ha instal·lades
un centenar de persones.
El director artístic d’aquesta iniciativa, Oriol Canals, aﬁrma que el

Biberó Rock és «una setmana farcida d’espectacles adreçats al públic familiar». Canals deﬁneix el
certamen com «unes colònies per
petits i grans, alternatives, en convivència amb l’entorn, i amb l’esperit dels festivals que es feien al Pirineu». L’organització espera tancar la segona edició del festival
amb una assistència total de més
de mig miler de persones.
El programa es clourà demà
amb un ball de gegants, una festa
de l’escuma amb actuació de Marc
Oriol i un dinar de ﬁ de festa.
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Els Senyors de les Pedres
actuen avui a la Jonquera
pels afectats dels incendis
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El grup de la Catalunya Central
Els Senyors de les Pedres participa avui en el concert solidari que
se celebrarà a la Jonquera en beneﬁci dels afectats del recent incendi de l’Alt Empordà. La vetllada s’iniciarà a les 18 h i es perllongarà ﬁns a la matinada, a la plaça Nova de la localitat, i les entrades tenen un preu de 3 euros.
Els Senyors de les Pedres es va
formar el 2010 per iniciativa del bateria Ivan Serra Berry, que va completar la formació inicial amb
Marc González (guitarra solista i
veus) i Kiko Garcia (baix), com a

La Universitat de
Venècia destaca
en una tesi el
vessant 2.0 de la
Fira Mediterrània

El grup de tribut a Sangtraït
es va formar l’any 2010 i és
integrat per diversos músics
de la Catalunya Central

banda de tribut de Sangtraït. Per
retre homenatge amb ﬁdelitat a la
carismàtica formació heavy de la
Jonquera, un dels emblemes de l’anomenat rock català dels anys 80
i 90, el trio es va ampliar, però la
composició actual no es va concretar ﬁns a ﬁnal del 2011 amb la
incorporació de dos nous components, Javi Gianno (veu) i Hèc-

Els integrants de la banda Els Senyors de les Pedres

tor Garcia (guitarra rítmica i veus).
La banda de tribut tindrà aquesta nit una convidada de luxe, Lupe
Villar, qui va ser un dels membres
més coneguts de Sangtraït.

El concert d’avui té la singularitat que reunirà els diversos components de la mencionada banda,
tot i que tocant en formacions diferents.

La Universitat de Venècia, considerada una de les millors universitats a Itàlia per als estudis
d'economia, humanitats, idiomes
i ciències, ha presentat una tesi en
la qual estudia la Fira Mediterrània de Manresa. L’anàlisi posa especial èmfasi en la tasca desenvolupada a través d’Internet i de les
xarxes 2.0 de l’esdeveniment manresà, i remarca les relacions interpersonals i el contacte físic que té
lloc a la llotja.
La tesi –dins la llicenciatura especíﬁca d’Economia i Gestió de les
Arts i de les Activitats Culturals, en
què està especialitzada la universitat veneciana–, ha anat a càrrec
de Federica De Guio i duu el títol
de La ﬁera mercato nell'era della
musica liquida. El treball, dirigit
pels professors Veniero Rizzardi i
Fabrizio Panozzo, aborda la realitat actual dels mercats musicals, arran de la primera edició de la ﬁra
italiana Medimex, celebrada la
passada tardor a Bari.
De Guio, que va analitzar especialment la darrera edició de la
Fira, el 2011, subratlla també el treball en xarxa que la Mediterrània
fa dins la Coordinadora de Fires
d’Arts Escèniques de l’Estat, així
com la labor en la Xarxa estatal de
teatres, auditoris, circuits i festivals
de titularitat pública.
En relació a l’actual crisi, la tesi
considera que la Mediterrània ha
sabut també optimitzar la seva
fórmula pròpia per esdevenir encara més eﬁcient, i ﬁns i tot obtenir un augment de participants el
2011. L’anàlisi conclou que «l’esdeveniment ha evolucionat de
manera coherent i lineal, mantenint la tradició mediterrània com
un tret de la programació d’espectacles, i projectant-la cap a
d’altres països interessats en la
promoció de la indústria cultural
relacionada amb aquest tema».

