
El misteri i l’alegria de la música de les Tarta Relena 

fora, i feien servir les ombres per en-
trar i sortir de la foscor amb el ves-
tuari canviat sense comprometre el 
ritme de l’actuació. Van ser sibil·les 
vingudes del final del temps per 
cantar versos de Lorca i, a El suïci-
di i el cant, emissàries de la veu de 
les dones paixtu de l’Afganistan, els 
versos improvisats de les quals va 
aplegar el filòsof Sayid Bahodín Ma-
jruh. Atenció també a Nunc aperuit 
nobis, a la manera com viatgen al se-
gle XII per homenatjar la mística, 
compositora, artista i mil coses més 
Hildegarda de Bingen, amb un feix 
de llum violeta que deixa constància 
del seu paper com a pionera femi-
nista. És un detall subtil, com el 
minimalisme electrònic amb què 
completen el misticisme de la com-
posició. A Stabat mater, amb la ma-
teixa subtilesa i mitjançant corrents 
rítmics subterranis, van conduint 
una canònica interpretació del pa-
timent de la Mare de Déu cap a un 
context de festa il·legal. 

El favor del públic, tant amb el re-
pertori nou com amb l’antic, ja va 
ser pràcticament incondicional en 
el tram final, quan Ros i Torrella es 
van mostrar més desinhibides per 
cantar al goig de l’amor, fins i tot en 
l’adeu, dels versos de Safo de Lesbos 

en grec antic. I al bis, posseïdes per 
l’esperit d’unes Grecas mallorqui-
nes, van amplificar l’alegria amb la 
tonada So de pastera. Magnífic con-
cert que certifica també el bon ull de 
la Fira Mediterrània, que el 2019 ja 
havia confiat en les Tarta Relena 
quan tot just eren un duo emergent.  

‘Solitud’ i la força del ritme 

A la fira, i a d’altres còmplices arreu 
del país, cal agrair l’estrena de Més 
lloc per a la fosca, “un musical elec-
trònic d’arrel” construït per Elvira 
Prado-Fabregat i Carles Viarnès a 
partir de la novel·la Solitud de Víc-
tor Català i amb material de l’arxiu 
Càntut de cançons populars. Fer-lo 
a la Capella del Rapte va potenciar 
els brams, udols i fúries del text, pe-
rò també va dificultar el moviment 
escènic d’un projecte en creixement 
molt recomanable, en la línia del 
que van fer Clara Peya i Marc Rosich 
amb un altre text de Víctor Català, 
Infanticida. També ahir, però a 
l’Institut Lluís de Peguera, Edi Pou 
(Za!) i Sara Fontán van compartir 
amb el basc Amorante (una de les 
sensacions de la fira), 45 minuts 
d’una improvisació governada pel 
ritme, absolutament imprevisible i 
per això mateix gloriosa.e

El duo Tarta Relena durant el concert al Teatre 
Kursaal de Manresa. TXUS GARCI / FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA

El duo barceloní triomfa en la presentació a la Fira Mediterrània de Manresa del disc ‘Fiat lux’

MÚSICA

Crònica

C
ura i expressivitat en la
interpretació, moltíssi-
ma intenció en la tria del 
repertori i una posada
en escena magistral. Ai-

xí es pot resumir l’esplèndid con-
cert de les Tarta Relena al Teatre 
Kursaal de Manresa, dins la Fira 
Mediterrània, el dia de la publicació 
del disc Fiat lux: peces que miren 
amb llibertat contemporània tradi-
cions sefardites, gregues, llatines, 
catalanes, georgianes i algunes que 
fins i tot s’acosten a la mitologia. 
Sempre amb la veu com a protago-
nista i l’electrònica com a compa-
nyia discreta, però necessària. 

Marta Torrella i Helena Ros han 
desplegat el misteri basat en el cant 
a cappella immerses en un disposi-
tiu escènic creat per Pol Arroyo i 
Marc Xaxàs, d’Oscila Studio, i for-
mat per un cercle lluminós i un in-
teressant joc de llums i ombres que 
aprofitava tota l’amplitud de l’esce-
nari. Elles tan aviat cantaven des de 
dins de la gàbia circular com des de 
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