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DANSES TOT EL CAP DE SETMANA  L’Associació Tradiball En Dansa voldria que a Manresa arrelés la llavor
perquè la capital del Bages pugui tenir un festival folk propi. La intenció seria, cada any, dedicar-lo a les músiques i
danses d’un poble. Comencen amb Tradiball d’Israel, un taller i tres concerts que es faran aquest dissabte i diumenge

Tradiball promou un festival a Manresa
amb les danses d’Israel de protagonistes
 L’IES Lluís de Peguera serà l’escenari dels tres concerts i del taller, amb places esgotades
arxiu particular
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Breus
MÚSICA

Entrades exhaurides per
veure Estopa a Manresa
REDACCIÓ | MaNrESa

Estopa, que actuarà per primera vegada al Kursaal de Manresa
diumenge, 22 de juny (21 h), ja té
exhaurides les entrades. Estopa a
solas és una idea creada amb El
Terrat, en què els germans David
i José Muñoz repassaran els temes
més destacats dels seus 15 anys de
trajectòria musical. La setmana
passada van presentar el seu darrer disc a l’Argentina i aquesta
setmana ho fan a Mèxic.
EFE/EMiliO NaraNJO

Els alumnes participants al taller de Vincent Parodi, ara fa un any
SUSANA PAZ | MaNrESa

L’Associació Tradiball En Dansa
va néixer fa tres anys, ﬁlla dels
antics tallers de la Fira Mediterrània, amb la intenció de recuperar
el ball de plaça, el ball popular, les
danses tradicionals. Són una quarentena de socis i participen activament en el calendari festiu local
i comarcal, com l’Aixada o les fetses majors. Ara fa un any, l’entitat
va organitzar a Manresa un taller
intensiu de cap de setmana de
danses d’Israel amb el reconegut
professor Vincent Parodi, que porta més de 25 anys ensenyant danses israelianes arreu d’Europa. I va
ser un «èxit», explica Ramon Navarro, expresident de Tradiball i,
actualment, vocal de l’associació.
Places esgotades.
Ara, aquest cap de setmana i
prenent com a base l’experiència
de fa un any, l’entitat engega Tradiball d’Israel, un nou projecte

que vol ser «un petit festival dedicat a les músiques i danses d’un
poble, d’una cultura». Enguany
d’Israel, amb el retorn de Parodi
però amb la intenció que es converteixi en un festival anual. La cita
inclou un taller que ja té les places
exhaurides (60) i tres concerts
(«ballades amb música en directe») amb tres reconeguts grups
del folk nacional i internacional: els
francesos Khaverim; el viguetans
DuetU i els locals Amanida Folk
Trio, de la Catalunya central. Els
concerts són oberts, així com un
tast de danses que oferirà Parodi,
dissabte a la tarda (tradiball.cat).
L’escenari del taller i dels concerts serà l’institut de batxillerat
Lluís de Peguera, al pavelló, on ja
van celebrar el taller l’any passat i
on «tot va funcionar molt bé». Explica Navarro que van provar de
buscar altres recintes, com l’Espai
Sant Domènec o els pavellons es-

Khaverim oferirà un repertori íntegrament format per cançons d’Israel

ELS CONCERTS

Khaverim, DuetU i Amanida Folk
El concert de Khaverin començarà a les 22 h de dissabte i el
de Duetu, a les 24 h. El preu conjunt
és de 15 euros; el d’amanida Folk
trio es farà diumenge, a les 18 h. El
preu és de 8 euros. El taller es farà
dissabte i diumenge, de 10 a 18 h; i
el tast, dissabte, de 18 a 20 h (5 €)



portius. Al primer li mancaven
metres i per accedir als segons
s’havia de sortejar «massa problemes burocràtics i es disparaven
les despeses». Això, tenint en
compte que l’entitat s’autoﬁnancia
exclusivament a través de la quota dels participants als tallers, del
tast de danses (5 euros) i del preu
de les entrades als concerts (entre
8 i 15 euros). La mitjana d’edat dels

participants, explica Navarro, és
d’entre 30 a 50 anys.
Començar amb Israel respòn,
subratlla Navarro, a dos motius.
D’una banda, l’excel·lent resposta
de fa un any i de l’altra la coneixença directa amb Parodi: «s’han
d’optimitzar recursos». Enguany,
hi ha molts més participants, diu
Navarro, «de fora de Catalunya». A
Manresa hi faran cap (i dormiran
a l’Alberg, una trentena de persones), balladors de l’estat (Madrid,
Valladolid, València, Saragossa), de
Polònia, de França, d’Itàlia i de Portugal, a més de diferents indrets de
Catalunya i, també, de Manresa. La
idea és que el format arreli per tal
que Manresa pugui acollir «un
festival folk propi». De fet, l’associació està en contacte permanent amb les diverses entitats d’arreu del país que n’organitzen, com
per exemple el Berguedà Folk (a
Puig-reig).

PREMIS

John Banville, Príncep
d’Astúries de les Lletres
EFE | MaDriD

L’escriptor irlandès John Banville va ser distingit ahir amb el Premi Príncep d’Astúries de les Lletres
2014 al qual optaven vint candidatures procedents de catorze països. La candidatura de Banville
(Wexford, 1945) es va imposar en
les últimes rondes de votacions a
les del japonès Haruki Murakami
i l’anglès Ian McEwan. Banville,
considerat un renovador i un dels
millors autors en llengua anglesa,
i etern candidat al Nobel, és conegut, també (i potser encara més)
per Benjamin Black, el seudònim
literari que utilitza quan escriu
novel·la negra. Amb El mar va
guanyar el Man Booker Prize 2005.
AUDIOVISUAL

El monument dels 25 anys del
Col·legi d’Aparelladors estarà
enllestit a final d’aquest mes
 A FINAL DE JUNY S’INSTAL·LARÀ EL MONUMENT QUE
TANCARÀ LA CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS DEL COL·LEGI
D’APARELLADORS. l’obra, creada per l’aparellador Jaume Soldevila,
culminarà els actes commemoratius de la delegació del BagesBerguedà-anoia a Manresa amb el lliurament del monument a la
ciutat. Els treballs d’instal·lació ja han començat aquesta setmana al
parc de la Font del Gat (carrer Dante amb l’avinguda abad Oliba). les
obres les realitzen entre constructora d’aro i cots i claret. a la imatge,
Jaume Soldevila, cristian Marc Huerta (vocal de la Junta del col·legi) i
Joan carles Batanés (delegat del col·legi), al costat dels operaris.
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La taxa a operadores
d'Internet, a la tardor
EFE | BarcElONa

La Generalitat aplicarà a partir
d’octubre el nou impost que es carregarà als proveïdors de continguts
a internet, amb el qual es preveu
recaptar uns 20,5 milions a l’any.
Ha de servir per fomentar la producció audiovisual catalana. Així
ho va anunciar ahir el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell. El sector del cinema català (productors,
exhibidors o directors) dóna suport
a la iniciativa. Les operadores ho
titllen d’«intervencionista».

