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Escenarisd’Entrada

Un homenatge a una dècada de
música en directe –i tres discos al
sarró– i una mirada al futur per en-
senyar material nou sortit del forn.
La gira dels primers deu anys d’e-
xistència de la banda manresana
Sherpah arrenca aquesta nit a El
Sielu amb l’objectiu de recordar,
sense nostàlgia i amb molta festa,
un trajecte que inclou més de qua-
tre-cents concerts en directe i que
es repetirà en vuit localitats d’arreu
de Catalunya i de l’estat abans de
cloure’s el proper mes d’abril a la
sala Stroika.

«Interpretarem peces dels nos-
tres tres discos, però també anirem
ensenyant cançons noves, per veu-
re com funcionen», explica Xevi
Clemente, guitarrista del grup.
«Per celebrar els deu anys, volíem
fer alguna cosa diferent. Treure
un disc, ara no ens ho plantegem,
per això vam pensar en una gira de
deu concerts per ensenyar temes
nous que volem provar dalt de
l’escenari», afegeix.

La primera escala d’aquest viat-
ge d’aniversari té un protagonista
especial, la sala El Sielu, «on vam
presentar el nostre primer disc,
pràcticament el primer concert
que vam fer». Posteriorment, i du-
rant l’hivern, «quan tot està més pa-
rat», els Sherpah tocaran a Reus,
Lleida, Barcelona, Tarragona, Olot,
Osca, Madrid i Granada.

«Quan vam començar, els ajun-
taments et programaven més que
ara, però de seguida va arribar la
crisi... i ens l’hem menjada tota», re-
memora Clemente, indicant que,
malgrat tot, els ens municipals es
van incorporant de nou a la clien-
tela dels grups musicals. La mateixa
indústria discogràfica es va trans-
formant contínuament i, en aques-
ta perspectiva, una dècada resul-
ta un cicle notablement extens.

«Als que som músics, ens agra-
da tenir el disc a les mans, l’objec-
te físic, però els temps van canviant,
i ara mateix és complicat tirar en-
davant l’edició d’un àlbum», co-
menta Clemente. No obstant això,
el talent musical sempre troba ca-
nals per expressar-se: més enllà
dels directes, que són «l’essència»
de Sherpah, «una de les sortides

per a les cançons pot ser penjar-les
al canal YouTube».

El punt culminant de la interpre-
tació musical, però, continua sent

els concerts. Xevi Clemente re-
corda que «hem notat la crisi, com
tothom, oi més tenint en compte
que som un grup nombrós, deu

persones, i això té un cost». Re-
baixar el caixet i, fins i tot, tocar
«sense cobrar alguna vegada» han
estat els recursos per tenir cada any
l’agenda plena. «Cap de nosaltres
viu dels Sherpah; per tant, el més
important és que el projecte tiri en-
davant, i preferim rebaixar el preu
de contractació abans de reduir el
nombre de músics de la banda».

La música de Sherpah s’ha ca-
racteritzat sempre pel mestissatge
de registres com els de la rumba i
el reggae, gèneres amb molt ritme
i efervescència festiva que la ban-
da ha concretat en tres discos, Sol
de la vida, Caravana i Camino. «En
els concerts recuperarem temes
que fa temps, potser cinc anys,
que no toquem en directe, com
Viajero i Escucha, del primer treball
que va facturar la banda. 

L’última aparició de Sherpah a
la capital bagenca és d’aquest es-
tiu mateix, amb motiu de la Festa
Major de la Font dels Capellans.
«L’anterior, si la memòria no em fa-
lla, va ser a La Peixera», un local
d’intensa però curta vida. «Si al-
guna cosa ens caracteritza és que
ens ho passem molt bé tocant», as-
segura Clemente: «hem anat fent
coneixences al llarg dels deu anys
i això ens ha permès trobar aquests
deu espais amb els quals volem  ce-
lebrar una dècada de Sherpah».
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Sherpah se’n va de festa
La banda inicia avui a El Sielu de Manresa la gira del desè aniversari, que repassa els seus tres discos i ofereix material inèdit

Música

EL CONCERT

El Sielu. Plaça de Valldaura, 1. Manresa.
Dia: avui, a les 22 h Entrades: 9 euros; 5
euros anticipades a www.sherpah.cat.
Sherpah són: Jordi Benéitez i Marta Casas
(cantants), Albert Moreno (trompeta), Pau
Reguant (baix), Joan Ramon Quirante (trombó),
Sergi Quirante (saxo), Dan Arisa (bateria), Oriol
Garriga (percussió), Roger Giménez (teclat) i
Xevi Clemente (guitarra).

Gira 10anys10sales

Els components de la banda, que aquesta nit recordarà la seva trajectòria a El Sielu

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Una dècada de trajectòria musical
és un bagatge important en l’incert
món de la interpretació en directe. El
grup ha resistit tot el període de la
crisi econòmica i ha complert deu
anys de vida amb l’agenda plena.

400 CONCERTS

LA XIFRA

Imatge del concert de la Setmana Jove de Manresa del juny del 2006

ARXIU/MARTA PICH

� LLOC: teatre Conservatori. Mestre Blanch, 4. Manresa. �DIA I HORA: avui, a les 21 h. �DIRECCIÓ MUSICAL: David
Sitges-Sardà. �ENTRADES: 5 euros. Venda a taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat. Tocant les pilotes es va
estrenar ara fa un any a Manresa. De fet, es va crear la Big Band Basket Beat Barcelona gràcies a una invitació de la Fira
Mediterrània. L’orquestra, que actua avui al Conservatori dins el cicle Platea Jove, és formada per joves que han participat
en els tallers de Basket Beat que impulsa l’educador Josep Maria Aragay i per músics professionals. Junts ofereixen un es-
pectacle entre el hip-hop, el rock i el pop. Des del debut han pres consciència que, amb les pilotes de bàsquet, «podem
oferir un resultat espectacular, però necessitem més feina (han fet 9 concerts aquest any) i més diners (per fer una esta-
da de producció)». Presentaran cinc noves cançons, i dels intèrprets originals només en repeteixen cinc. PEPA MAÑÉ

LA MÚSICA DE LES PILOTES RETORNA A MANRESAL’educador
Josep Maria
Aragay i la
cantant Mom
Mariné
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