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Santa Anna s’omple pels sense sostre
El concert va aplegar artistes de renom com la Marina Rosell, Àngel Llàcer, Manu
Guix, Mishima o In Crescendo
03 Desembre, 2018 - MALONSO

L’Hospital de Campanya de Santa Anna va quedar desbordat amb la Jornada anual de “portes
obertes”. Es va seguir el ritme d’un concert inèdit amb veus com la de Marina Rosell, Àngel
Llàcer, Manu Guix, Mishima o In Crescendo.

Ulleres que donen una nova mirada
Estils de música molt diferents però units per la causa dels sense sostre. Aquesta va ser
representada amb unes ulleres que es van repartir a tots els presents. Ulleres de tots colors i
per a tothom. Amb un mateix propòsit: veure la realitat i no simular que és inexistent. Així
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doncs, aquest va ser un dels elements que més va agradar a un dels artistes convidats,
Àngel Llàcer.
D’aquesta manera, l’actor va explicar que “la vida no només es pot veure d’una manera, sinó
que depèn de les ulleres que et posis veuràs d’una forma o una altra”. A més, relacionant
amb la tonada del Petit Príncep que va cantar, va explicar que, “a mesura que ens anem fent
grans, ens fa més por veure les coses”. I va acabar subratllant que el concert té “la missió de
fer veure, que la gent miri”.
Altres artistes com Manu Guix van confessar que es van unir a la causa per la incentivació de
Marina Rosell. Afegia, “sempre que la Marina em demani alguna cosa, la faig”.

Ariadna Oltra va presentar les diferents actuacions, també les d’aquelles veus que queden en
l’anonimat. Veus que de vegades no s’escolten, de persones que sovint no veiem. Però que
amb ulleres o sense, cal mirar i acollir per la dignitat que tots mereixem.

Una crida al voluntariat
Tant Ariadna Oltra com Marina Rosell van quedar fascinades de la labor que fa santa Anna.
Per una part, Oltra va explicar que la meravellava la gent que havia vingut i que “hi ha més
gent que està disposada a ajudar de la que creiem, i això ens n’hem d’aproﬁtar, n’hem de fer
com una xarxa, com una teranyina”. Altrament, Rosell va valorar la feina de la Viqui Molins,
que va ser qui va tenir la iniciativa. Va remarcar “jo vinc un dia i canto, però ella ve cada dia,
i això és el que val“.
I en l’àmbit de germanor, s’ha proposat repetir el concert cada any per tirar endavant la
iniciativa que obre les portes a la dignitat. Algunes de les iniciatives que es duran a terme
amb els diners recaptats és la instal·lació d’una carpa per fer un hospital. S’iniciarà un
projecte anomenat “resar/dormir”, en què es crearan espais on els bancs de l’Església es
podran convertir en llits per dormir.
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