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MÚSIQUES DEL MÓN

Música balcànica, una explosió de vida i ritme
Possiblement una de les zones d’Europa amb més història, els Balcans són
a més un escenari únic de gran riquesa
ètnica entre la qual destaca la gitana
o roma, protagonista a partir del 2000
d’una etiqueta amb reconeixement
mundial: la música balcànica.

Quan el talent supera els nacionalismes
L’empremta gitana juntament
amb l’herència que va deixar l’Imperi Otomà a la zona amb l’ús dels
instruments de vent, va donar com
a resultat bandes de ritme frenètic i
explosiu amb identitat pròpia que
van aconseguir superar les barreres
ètniques entre les nacionalitats iugoslaves. Aliena als nacionalismes,
la música gitana porta dues dècades
emocionant amb la seva força i fent
ballar al planeta.
Són molts els noms que han
abanderat el boom balcànic entre els
quals despunta el d’Emir Kusturica.
Aquest cineasta i músic serbi ens va

ALIMENTACIÓ

sorprendre el 1998 amb el film “Gat
negre, gat blanc”, tot i que abans ja havia enlluernat amb “Temps de gitanos”
(1988) i “Underground” (1995), en els
quals deixava palès que en els Balcans
la música forma part dels principals
moments de la vida: naixements, casaments i funerals impregnats del deliri de trompetes, acordions i violins.

designava a bandes militars, aquí es
tracta d’una reunió nombrosa de
músics que canten i toquen temes
festius, contundents i esbojarrats.
Beats balcànics, ritmes complexos,
alta velocitat, enginy en escena, i l’explosió de trompetes, saxos, clarinets i
tubes serveixen per expressar tota la
potència de la seva tradició.

Per la seva banda des de Romania
cal destacar una de les formacions
més brillants dels ritmes gitano-balcànics, la Fanfare Ciocarlia. Encara
que originàriament el terme fanfare

La Fanfare Ciocarlia a la Fira
Mediterrània de Manresa
La 19a edició de la prestigiosa fira
catalana de clara tradició mediterrà-

Foto cedida per: MariaJo López-”Grup Fanfare Ciocarlia”

nia que aposta per la cultura popular
i les músiques del món, aquest any
oferirà un interessantíssim programa
del 6 al 9 d’octubre. Consolidat com
el mercat líder a l’Estat espanyol en
world music i folk, Fira Mediterrània
de Manresa acollirà en els seus diferents escenaris artistes reconeguts
i noves promeses dels més diversos
llenguatges artístics.
Una de les cites més destacables
serà la de l’actuació de la cèlebre
Fanfare Ciocarlia que sota el títol
Onwards to Mars! 20 years, celebrarà les
seves dues dècades d’imparable trajectòria a la prestigiosa Sala Stroika el
dissabte 8 d’octubre.n

La música gitana
porta dues dècades
emocionant amb
la seva força i fent
ballar al planeta
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