
BALEARS I ARA I ESPORTS I CULTURA I DIARI DE BALEARS
DISSABTE, 5 DE FEBRER DEL 201138 4I I

Text: F. Marí

PALMA “Això que farem
avui vespre, a un país nor-
mal, seria totalment inne-
cessari. Però com que no
ens ho ensenyen a l’esco-
la, he fet aquestes cançons
amb l’esperança que ten-
guin més eficàcia que una
conferència”.

Amb aquestes paraules
Guillem Fullana d’Efak
presentava fa 31 anys la
rapsòdia Siau qui sou a la
Sala Imperial de Manacor.
Segons explica Bartomeu
Mestre, Balutxo, fou un re-
cital emocionant quan
aquell maig de 1980 el crit
de Siau qui sou va esdeve-
nir un “desafiament iden-
titari”.

Han passat més de tres
dècades d’aquell acte,
però la lliçó que d’Efak
volia donar-nos encara no
està del tot apresa.
D’aquell espectacle, orga-
nitzat per l’aleshores regi-
dor Antoni Sureda, no
se’n conversa cap imatge
fotogràfica, sols la cinta
enregistrada pel poeta
Bernat Nadal que sàvia-
ment ha preservat durant
tants anys. Aquest testi-
moni fonogràfic dóna fe a
un espectacle que no ha
quedat en l’oblit.

La prova tornarà a fer-se
patent el proper dissabte,
dia 12 de febrer, quan la
banda municipal de músi-

Reviu aquella
‘colla de veure’

Trenta anys després de la primera estrena, Manacor torna a acollir
l’espectacle de poesia i música de Guillem d’Efak Siau qui sou. Serà

dia 12 de febrer de la mà de la banda municipal de música de la ciutat

Músics. A més de la
banda, també hi seran
Delfí Mulet, Biel Oliver,
Maria Rosselló, Bartomeu
Mestre, Biel Majoral i la ba-
llarina Bettina Lapeyre.
Més de quaranta.•

GRAN NOMBRE
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Xisco Bonnín (esq.), amb els organitzadors de l’espectacle.

L’hivern de Schubert
viatja fins al Principal
PALMA El teatre Principal de
Palma acollirà dilluns el
concert Die Winterreise (El
viatge d’hivern), de Franz
Schubert, sobre poemes de
Wilhelm Müller, a càrrec
del baríton Enric Martínez-
Castignani i el pianista
Francesc Blanco. Die Win-
terreise s’inclou dins el Cicle

de Lied i Òpera, a la vegada
incorporat dins XVI Festival
de Música Clàssica d’Hi-
vern, del qual el teatre Prin-
cipal acollirà dos concerts.
El de dilluns es durà a
terme a la sala Petita del Te-
atre i començarà a les 21
hores. El preu de l’entrada
és de 10 euros.• dB

Serrat, Bieito i Argullol,
premis Ciutat Barcelona
PALMA El cantant Joan Ma-
nuel Serrat, l’escriptor Rafa-
el Argullol i el dramaturg
Calixto Bieito, entre d’al-
tres, han estat guardonats
amb el premi Ciutat de Bar-
celona que s’entregaran el
pròxim 15 de febrer, i pre-
mien els creadors i artistes
que més han destacat en el

darrer any. El delegat de
Cultura de l’Ajuntament,
Jordi Martí, donà a conèixer
ahir els guanyadors, on
també figuren l’equip Direc-
ció Facultativa, Niek van
Hulst i Romain Quidant en
la categoria d’investigació, i
el periodista de Ràdio 4,
Toni Marín.• E.P.
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ca de Manacor pujarà a
l’escenari del teatre Mu-
nicipal de la vila per pre-
sentar un nou Siau qui
sou. Serà una ‘reestrena’
–si així es pot anomenar–
dels textos de Guillem
d’Efak que, a més, de
d’altres fragments de l’es-
criptor manacorí musi-
cats per Biel Oliver i Delfí
Mulet. Els quaranta mú-
sics de la banda munici-
pal de Manacor seran,
però, els vertaders prota-
gonistes sota la batuta de
Pere Siquier.

No deu ser coincidèn-
cia que el Siau qui sou es
presenti a la vila natal de
d’Efak 3 dies abans que
es compleixin setze anys
de la seva mort, i en un
any en què el seu nom ha
estat defensat per una
part de la població per-
què es posàs al nou Audi-
tòrium manacorí.

La música de la banda

es combinarà amb la veu
de Bartomeu Mestre,
com a rapsoda, que nar-
rarà com fou aquell
Regne enmig de la mar o
Les hores. Tampoc no hi
faltarà la música del com-
positor Antoni Parera
Fons ni el cant de la
Maria Rosselló, qui recor-
darà aquell Siau qui sou.
A més, el cantautor i
combatiu Biel Majoral,
que recordarà Son Cole-
tes i el Vou veriu vou que
Guillem d’Efak li deixà
en ‘herència’. “Descobrir
Guillem és tot un món i
cada vegada hi ha més
gent que s’hi acosta, la
llàstima és que ell ja no hi
sigui”, recordava ahir el
músic Biel Oliver, una de
les ànimes de l’especta-
cle.

Fa anys que Oliver
s’acostà a les lletres
d’aquest ‘negre manaco-
rí’ quan a final dels no-
ranta Bartomeu Mestre
recuperà aquest mateix
espectacle. Durant dos
anys passejaren les lle-
tres de Fullana d’Efak
per Binissalem, Manacor,
Palma, Felanitx i Prada,
encara que ara “presen-
tam una cosa nova, amb
noves lletres musicades i
d’altres d’antigues”, afegí
Oliver en remarcar “la di-
mensió que li donen els
40 músics de la banda”.

L’espectacle començarà
a les 20.30 hores al teatre
Municipal de Manacor i
s’espera que seran una
“colla de veure”, encara
que no tots siguin mana-
corins.•

“Descobrir
Guillem d’Efak
és tot un món, i
cada vegada
més gent s’hi
acosta”

BIEL OLIVER
Músic

Els representants de la
Mallorca Film Comissi-
on, ahir a Barcelona.

Les produccions
de Mallorca al
DocsBarcelona
El Festival internacional de
documentals dedica un After
Pitching al cinema de l’Illa
BARCELONA Productors i
directors de documentals
de Mallorca participaren
ahir en la 14a edició del fes-
tival internacional
DocsBarcelona que té lloc
a la capital catalana. Per
primera vegada, la Mallor-
ca Film Comission assistí al
certamen per presentar els
documentals realitzats du-
rant l’any 2010. En capses
de cartró com les de les en-
saïmades, però de les di-
mensions d’un CD, s’oferi-
ren als interessats 14 DVD’s
de documentals rodats per
productores mallorquines
i televisions públiques de
les Illes.

“Presentam aquesta en-
saïmada digital amb el mi-
llor de l’any”, explicà
Pedro Barbadillo, director

de la Mallorca Film Comis-
sion, organisme impulsat
per la Fundació Mallorca
Turisme. “Aquest After Pit-
ching és un acte social que
dóna visibilitat a les nos-
tres produccions fora de
les Illes”, comentà Barba-
dillo.

Toni Capellà, director de
programes d’IB3, assegurà
que “la producció de Bale-
ars és molt variada “ i creu
que “no hi ha una dinàmi-
ca conjunta d’autors, tot i
que tenim els condicio-
nants de la televisió per-
què requerim proximitat”.
Barbadillo anuncià també
que “es preparen unes jor-
nades sobre turisme i cine-
ma a Raixa durant la darre-
ra setmana de març en què
explorarem les sinergies
entre l’efecte promocional
de las pel·lícules sobre els
territoris i les seves neces-
sitats”.

Per altra banda, la conse-
llera d’Economia i Turis-
me del Consell de Mallor-
ca, Isabel M. Oliver, desta-
cà “les ganes d’implicar el
sector privat turístic”, i in-
sistí en “la importància de
donar a conèixer els pai-
satges de Mallorca amb el
cinema i difondre la nostra
creativitat i indústria au-
diovisual”.• Carles Domènec

La Mallorca Film
Comission
prepara unes
jornades sobre
cine a Raixa

Oliver destacà les
“ganes d’implicar
el sector privat
turístic” en
aquesta indústiraEnelsdarrersmesoslaformaciómusicalhacrescut.

Algunes de les membres de la banda a Porto Cristo.


