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CAL
GRAS
...o la realitzacio d'un somni.
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L’Eva i el Quim han culminat un somni conjunt, 
l'Alberg de Cultura Cal Gras ja fa uns mesos que és una realitat.

Farà ja vora mig any o una mica més que va obrir les portes com a tal. 
Des de llavors, no ha parat.
Per aquelles sales hi han passat artistes de diverses disciplines, residents amb ganes 
de que l'entorn d'Avinyó (Bages), el poble on s'ubica aquest "alberg", els deixi respirar
tranquils.

Si be la paraula alberg s'explica per això:
Cal Gras és un espai obert a diverses 
necessitats com residencia d’artistes, 
centre de producció, centre de creació, 
espai expositiu o per seminaris o infinites 
propostes per dur a terme.

El mes interessant és que els artistes poden
 fer-hi residència, poden fer una parada i 
tenir un espai totalment equipat amb tallers, biblioteca, espai exopsitiu, habitacins, wc, 
cuina... Totes les coses bàsiques per poder viure i crear amb la tranquil·litat que a vegades t
an busquem. 

Cal Gras, no tanca la porta a ningú. Tan hi tenen c
abuda artistes plàstics, ballarins, músics, 
vídeo creadors.... Tothom trobarà allò quenecessita.
A mes a mes, l'atenció que es rep des dels 
responsables, es podria tatxar d'exelent. 
Són la calma i la responsabilitat en persona, 
estan allà per el que faci falta.
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Cal Gras té una programació d'activitats i 
exposicions extensa a moltes disciplines, així 
com tallers d'Il·lustrator per ilstradors o de cine. 

Per allà hi ha passat gen com l'Atsuko Arai, 
Sussana Ayala, la companyia de teatre Pasta 
de Buniato, Eva Soto, Benitt Ash, Maika Makowski,  
entre altres.

Recentment s'ha portat a terme el cicle La Paraula Aguda i fa poc es van reunir a Cal 
Gras diferents promotors culturals de la Catalunya Central amb representació de la 
Xarxa Prod sota una reunió col·loqui sobre l'estat actual de l'art a la Cat Central 
anomenada Tremblez Tyrans.

CAL GRAS

Per més info: 
http://www.calgras.cat
http://www.myspace.com/calgras

Amb tot això seguirem de prop les seves propostes i animem a tothom a anar-hi!

Il.lustracio� de Benitt Ash . Resident a Cal Gras‘



MARC, UN MANRESÀ 
QUE ABANDERA La TERRA
 *Jo sóc d'una nació minoritària sotmesa a una bandera que  jo no em

crec, però diuen que ha de ser la meva*
El Marc, és un dissenyador gràfic manresà que ja fa uns anys es va instal·lar a Berlín. 
Un fet totalment entenedor si el que vols, entre altres coses, és alimentar la teva creati-
vitat. Entre mils de peripècies per poder-se fer un lloc en el món del disseny gràfic 
berlinès, tenint en compte que ni parlava alemany al arribar allà i que a Berlín, si vols, 
t'hi pots perdre, el tio va arribar (juntament amb l'Andrea, la seva parella) a carellar-se 
amb el mateix ajuntament berlines per robatori d'idees!! Poca broma amb aquesta pa-
rella! Però el mes important és que defensaven el que es seu!rella! Però el mes important és que defensaven el que es seu!

El Marc, ja està mes o menys solid a la vida berlinesa, parla alemany, la feina va fent i la vida 
l'hi somriu encara                                                                                            més des de fa 7 
mesos. Entre tot                                                                                             això, com a segui-
dor i lector de la                                                                                              revista Adbusters, 
una revista cana-                                                                                            dènca de disseny 
gràfic i creativitat                                                                                             implicada en les gràfic i creativitat                                                                                             implicada en les 
causes socials,                                                                                               es va presentar a 
un concurs de la                                                                                             revista en que s'ha-
via de dissenyar                                                                                             la bandera del món.
Un repte creatiu                                                                                              dels grans. Com 
hauria de ser la                                                                                               bandera del món?hauria de ser la                                                                                               bandera del món?
Total, que com a                                                                                             català, la paraula  
bandera l'hi cre-                                                                                              mava més que no 
pas l'omplia d'or-                                                                                             gull. Tot  que això 
també provocava certa morbositat creativa. Al final, després de barrejar els conceptes clars 
de llibertat, la no opressió, l'individu com a tal, l'establishment, la llengua..... va arribar a la de llibertat, la no opressió, l'individu com a tal, l'establishment, la llengua..... va arribar a la 
conclussió que el que volia era fer una bandera que no fos bandera, que fos una mena d'à-
nima que totes les persones del planeta poguessin entendre i compartir. I que més igual per 
tots, que més poètic o inspirador que el cel? És de les poques coses que ens partanyen a 
tots en una mateixa consciència global, en total absolut que ens fa iguals per iguals.

       El Marc, sense voler, s'ha convertit en el creador de la bandera de TOTS. 
                                                Per fi, una bandera neta.

*La bandera del Marc va obtenir  4.043, seguit de la bandera “The flaf of the union” amb *La bandera del Marc va obtenir  4.043, seguit de la bandera “The flaf of the union” amb 
  3,201 i de la bandera “All for one” amb 1.466 vots.
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Manresa ja té una Casa de la Música
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PPF, és una de les discogràfi-
ques/distribuidores què s’ha sa-
pigut posicionar més bé dins del 
panorama musical català, ja fa 
mes de 10 anys que van comen-
çar una tasca importantíssima 
per la música d’aquest país. per la música d’aquest país. 
Realment, és un projecte que 
neix del cor. I que sembra amb 
conciecia, recull els fruits.
L’equip de la discogràfica 
manresana, ha sigut la instigado-
ra de crear la Casa de la Música
de Manresa. de Manresa. 
Els anys i  la feina feta els avala 
amb capacitat de tirar endavant 
un projecte d’aquesta enverga-
dura. La tenacitat de l’equip i el 
fixatge de l’Alber Palomar com a 
director, tancant un cicle de bui-
desa organitzativa dins del pano-desa organitzativa dins del pano-
rama musical manresà.

La proposta de crear la Casa 
de la Música de Manresa, neix 
de la feina feta i la aposta 
constant de Propaganda Pel 
Fet, un projecte, el de propa-
ganda, gairebé personal i suat 
i sorgit d’en Carlitus.i sorgit d’en Carlitus.

Qui són la Casa de la Música 
                           de Manresa

pai propi.
Ara, va una mica per llarg, però 
no hi ha dubte que la gent que hi 
ha radere treballa fort per acon-
seguir que Manresa tingui, per fi,
un espai propi i sòlid per els 
directes de gran i petit format.directes de gran i petit format.
Sense treure la feinada que 
estan fent actualment les petites
sales com el Vermell i les que 
s’estan creant.

A Girona (Salt) hi ha la sala 
La Mirona, a Mataró hi ha 
El Clap, a l’Hospitalet, la 
sala Salamandra i a Man-
resa i Terrassa, encara no
hi ha un espai propi i es bus-
quen espais a la mateixa quen espais a la mateixa 
ciutat,diferentes sales que 
estiguin equipades i prepara
des per directes o diferents 
espais per poder portar a 
terme projectes com cursos 
o tallers. 
AA Manresa ja hi ha el projec-
te en marxa de tenir un es-

tinguin un.

dir que 
totes en 

Les cases de la música in-
tenten tenir un espai propi 
per poder dur a terme els
seus projectes, això no vol 

On són.

tant,s’enten com a música 
que es fa a Catalunya, sigui 
quin sigui el seu estil i/o 
idioma.
Alhora que dona eines als 
creadors i obra possiblitats 
al públic.al públic.

La Casa de la Música, és 
en essència un conjunt d'ac-
tivitats, programes i accions 
que es portaran a terme en 
uns espais especialment 
pensats per acollir-les. 
I s’afageix a això la proposta I s’afageix a això la proposta 
de com fer-ho possible en 
forma de model de relació 
públic-privat.

Una intenció de normalitza-
ció i potenciació de la mú-
sica popular catalana, per

La seva proposta es base en 
la difusió de la música, la for-
mació i la creació. Una pro-
posta de complamentació en 
la ciutat en qüestió i reagrup-
ament o organització.

A reu de Catalunya, hi ha 5 
Cases treballant com a xarxa.
Les Cases de la música és 
un projecte entès com a pro-
posta d’equipament cultural i
musical.

Què són les Cases de la Música i d’on surten.

Ara, sembla la cosa més 
n o r m a l 
del món parlar  o dir que 
a 
Manresa hi ha la Casa 
d e
lala Música, però real-
m e n t , 
si ho pensem racional-
m e n t , 
és totalment sorpre-
n e n t . . !

Si som realistes, cal dir 
q u e 
en tot Catalunya només 
n’hi ha 5, per tant 
p o d r í e m 
dir que els manresans 
s ó n 
unauna mica afortunats. 
Per tant, aquest articles 
é s 
una mica per descobrir
què qui i com de la Casa 
de la Música de Man-
r e s a
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