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Ball a l’envelat de la plaça Major

 La Nit de Ball Folk, que en les
darreres edicions se celebra a la
Taverna Estrella Damm, ja tenia el
seu precedent en la primera edi-
ció de la Fira d’Espectacles d’Arrel
Tradicional. La nit del dissabte 6
de novembre del 1998, l’envelat
situat a la plaça Major acollia a
partir de les 10 de la nit forma-
cions de ball. El format el van es-
trenar Cercavins, companyia folk
de les Terres de Ponent; Bitayna,
ball de festa a partir dels vells re-
pertoris del ball de pagès i del ball
folk; i Band Gog, grup mig bagenc
mig vallesà, que presentava en
primícia el seu darrer treball.

La Nit de Ball Folk
ja se celebrava en
el primer mercat

«A vida do circo é muito bonita!».
Així es presentaven, entranyables i
maldestres, els membres de la com-
panyia Brunette Bros i el seu especta-
cle El millor circ i el segon més petit
del món.  No serà fàcil fer rutllar l’es-
pectacle, però aconseguiran mostrar
habilidosos animals fent equilibris o
ensenyar la seva petita i manual vela
de circ. Una troballa. Per cert, no dei-
xin de visitar la botiga del circ. -A.P.

Una troballa de circ i
humor per seduir a
l’escenari de L’Anònima

MIREIA ARSO

Sons d’Orient i Occident,
units damunt d’un esce-
nari. Temes pop en cata-
là que, de sobte, es barre-

javen amb música tradicional tur-
ca. Això és el que es va poder veu-
re, ahir al vespre, a la sala El Sielu,
en l’estrena absoluta del projecte
Mazoni & Istanbul Street Ensem-
ble: una peculiar fusió musical de
Jaume Pla, ànima de Mazoni, i
cinc músics turcs vinguts espe-
cialment per a l’ocasió. Tot va co-
mençar amb una pregunta: la
música és un llenguatge univer-
sal? I ahir, enmig d’una alta expec-
tació i d’un públic nombrós, que
omplia la sala a vessar, es va con-
firmar que sí.

El concert partia del documen-
tal Navigam: per primer cop, re-
alitzat per TV3, que explica el viat-
ge de Mazoni a Istanbul, i com di-
versos músics turcs experimenten
amb el tema homònim, Per pri-
mer cop. «És la cançó que ens ha
portat fins aquí», va assegurar ahir
Jaume Pla. El repertori, però, tam-
bé va incloure una selecció de

cançons dels vuit discos de Mazo-
ni, que els fans van poder redes-
cobrir amb un nou embolcall so-
nor. Temes com El Riu, Fins que la
mort ens separi, Ulls de gat mes-
quer o Tots Santsprenien ahir una
nova dimensió, i s’intercalaven
amb temes tradicionals turcs. Les
llargues introduccions musicals
del llaüt, el kaval -una mena de
flauta allargada- i el qanun -un
instrument de corda pinçada amb
un so proper a l’arpa- es van en-

trelligar amb la bateria, el baix i la
guitarra elèctrica. A la veu, desta-
cava la dolçor de l’única integrant
femenina del projecte, Ülkü Aya-
bla, que s’afegia a la de Pla.

Ja cap al final, l’actual situació
política a Catalunya també va ser-
hi present: «Em para la Guàrdia
Civil / Em fot cops de porra quan
vaig a votar / Però m’és igual, ho
tornaria a fer», deien els primers
versos del tema  Ei, que surt el Sol!,
inusualment versionats.

MARIA OLIVA MANRESA

Quan Orient i Occident es
troben damunt de l’escenari
Mazoni fusiona el pop-folk català d’autor amb la música tradicional turca
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Mazoni i cinc músics turcs van oferir un viatge sonor d’Orient a Occident
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Escatologia sense mitges tintes
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Les atraccions de «Terra de gegants» van captar l’atenció de molts infants
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