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Joan Dausà presenta ?Ara som
gegants? al Kursaal
MÚSICA. El passat 14 de desembre la Sala Gran del Kursaal va acollir en concert el sanfeliuenc
Joan Dausà, qui va tornar a Manresa per presentar el seu darrer treball, «Ara som gegants».
El que va començar ara fa sis anys com un joc entre amics ha acabat esdevenint una de les
propostes musicals més sòlides i singulars del panorama musical. Joan Dausà ja ha publicat dos
discos d'estudi i un en directe, cançons com &lsquo;Jo Mai Mai' que han passat a formar part
ràpidament de la banda sonora del nostre país, concerts històrics com el doble concert de comiat al
Palau de la Música amb les entrades esgotades, gesta a l'abast de molts pocs artistes o un
premi Gaudí a la millor banda sonora per &lsquo;Barcelona Nit d'Estiu', entre d'altres, són només
algunes de les fites que ha aconseguit Joan Dausà.
Pocs minuts després de les 9 del vespre, Dausà i la seva banda apareixen a l'escenari de la Sala
Gran del Kursaal. De cop, una potent veu comença a recitar «Ara som gegants», cançó que dóna
nom al seu darrer projecte i, acte seguit, els acords deixen pas a la canço «Com és la teva veu»;
ambdues del seu darrer projecte, «Ara som gegants». A partir d'aquí, Dausà va fer un repàs a
alguns temes d'aquest últim disc i també a altres temes dels anteriors àlbums i bandes sonores.
Cançons que tracten de l'amor i dels desamors, de les pors de tots nosaltres d'una manera tant
especial que es capaç de fer-nos passar del somriure al plor amb pocs minuts.
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Els moments més àlgids del concert van ser amb les cançons com «Nit de Reis», «Truca'm» o,
sense cap dubte, la coneguda «Jo mai mai», on el públic ja estava de peu i totalment entregat
amb el concert.
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