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 AQUELES. «Punk’s not born». Trio
vocal occità que dissabte va cantar a l'hora
del vermut a la plaça Gispert, en el marc
del Circuit Estepa Mediterrània. La seva
música fa més per a una taverna que per al
carrer, però així també es va poder escoltar
amb atenció les lletres. En tenen algunes
de ben divertides, com la dedicada a Dubai.
Els tres estaven animats i se'ls va veure
cantant a altes hores de la matinada a la
porta de la sala Stroika.–Marc Serena

 ANNA FERRER. «Tel·lúria». Els
concerts de la Llotja són per a
professionals acreditats, però es poden
seguir perfectament des de fora del Museu
de la Tècnica, perquè es fan al pati interior
visible des de la barana de l’entrada. És
interessant treure-hi el nas per conèixer
propostes que poden despuntar. És el cas
de la menorquina Anna Ferrer que va
presentar el seu primer àlbum, Tel·lúria.
Veu diàfana i molt bones maneres. Va
dedicar una cançó a «totes les àvies» que
segueixen «sortint al carrer per defensar
els seus drets».–Marc Serena

 BRUNETTE BROS. «El millor circ i el
segon més petit del món»». Realisme
poètic per explicar la història d’aquest
curiós i especial circ. Un aire bohemi i
alhora rònec, però amb una total creença
en el seu circ, en la seva vida al circ. Un
muntatge de circ sense circ, teatralitzat
amb uns personatges entranyables,
maldestres i que, sobretot, provoquen
simpatia i empatia amb l’espectador
encuriosit. Els quatre personatges afronten
amb un somriure els seus entrebancs per
dir: «A vida do circo é muito bonita mais
também é muito dura». Molt possiblement,
una de les petites joies de la fira
d’enguany.–Assumpta Pérez

 CIRQUE ROUAGES. «Sodade». Malgrat
el moment fulgurant del circ al nostre país,
França segueix sent la referència. Ho
corroboren espectacles com Sodade, que
s’ha pogut veure durant tres nits a la plaça
Major. En la primera van demanar «més
cultura i menys repressió».–Marc Serena

 ENGRUNA TEATRE. «Tuff». El que tenia
de divertit ho tenia d’escatològic (en algun
moment, massa específic i concís), però

nombrosos espectadors van seguir
l’espectacle itinerant de la companyia. Va
aconseguir la simpatia i la complicitat d’un
bon nombre de persones i d’altres s’hi
anaven unint a mesura que avançava la
comitiva. Alerta, però, amb un aspecte: cal
començar a coordinar amb més precisió el
pas dels espectacles itinerants per espais
on s’estan portant a terme espectacles
fixes.–Assumpta Pérez

 FACTORIA MASCARÓ. «Silenci...
Dansa». Espectacle de dansa programat
per als més petits i que, possiblement,
hauria d’haver gaudit d’una amplitud
d’horari que també inclogués el públic més
adult. Un muntatge en el que la paraula
dóna espai a la dansa. Només iniciar-se,
paraules com «manipulació» o «diàleg»,
escrites pels ballarins, van prendre espai i
vigor a escena i, certament, sentir els més
petits comentant «això ho diuen a la tele» o
«el meu pare d’això en parla» va demostrar
que, de bon principi, ho relacionaven amb
l’actualitat més enllà de la dimensió
escènica pròpiament dita. La Factoria
Mascaró ha desenvolupat un projecte petit
i compromès.–Assumpta Pérez

 FERRAN SAVALL I MERITXELL
NEDDERMANN. «A duo». Els cognoms dels
dos pesen i és fàcil posar-los més
expectatives del compte. La parella
necessita encara ajustos, però hi va haver
alguna versió bonica com la del Clavell
morenet. Van actuar a l’Espai Òmnium, en
el marc de l’Humus Mediterrani, l’off de
música de pura arrel.–Marc Serena

 HELENA LIZARI I LAYDA ALDAZ.
«Kirolak (8 deportes vascos)». El
component físic, rural i primitiu d’esports
tradicionals del País Basc com la tala de
troncs, l’aixecament de pedres i la pilota és
el punt de partida de la peça que van

presentar les dues ballarines basques a la
plaça Sant Domènec. Un tast de deu minuts
d’un muntatge que encara ha de prendre
cos i que transporta al llenguatge de la
dansa contemporània els moviments de les
esmentades disciplines. La recerca en la
gestualitat bàsica i la senzillesa del
dinanisme atorguen potència a la
proposta.–T.M.R.

 INXA IMPRO QUINTET. «Out of trad».
La gralla sona d'una altra manera amb
Manu Sabaté. Delicada formació
instrumental convidada a viatjar pel món.
Llàstima dels problemes de so a la Llotja
Professional, situada al Museu de la
Tècnica.–Marc Serena

 JAUME ARNELLA I FERRAN MARTÍNEZ.
«Cançons aspres i de mala petja». Els
músics Jaume Arnella (guitarra) i Ferran
Martínez (acordió) es van posar el públic
del restaurant El Vermell a la butxaca amb
un espectacle proper i ple de tocs d’humor
que recollia temes i corrandes antigues,
definides pels protagonistes com «les
cançons que cantaven els nostres avis, i
que ens retraten coma societat». Diverses
melodies conegudes, «d’abans i de després
de la guerra», que es van anar entrellaçant,
amb lletres divertides que parlaven d’amor,
d’exclusió social o del tracte que rebien
antigament les dones. Amb el tema Les
votacions –«quan veieu que se’ns acosti el
dia d’anar a votar / ja podeu tancar les
portes, que no ens vinguin a insultar»– els
músics van voler fer un paral·lelisme amb
el moment actual.–Maria Oliva

 JORDI RUBIO I CARLES BELDA. «Sols».
El pati del Kursaal es va omplir ahir al
migdia i a la tarda, en doble sessió, per
veure el divertit espectacle del ballarí Jordi
Rubio i l’acordionista Carles Belda. Amb
una estètica minimalista, els dos
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El trio Aqueles va interpretar cançons occitanes
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Kukai Dantza & Brodas Bros van unir el seu talent
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Volosi va ser una de les sensacions de la vintena edició de la Fira
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 CIRQUE ROUAGES. «Sodade». La companyia catalanofrancesa va
meravellar amb els seus exercicis de funambulisme a la plaça Major.
Una proposta carregada de poesia i no exempta de risc.

MIREIA ARSO

 BRUNETTE BROS. «El millor circ i el segon més petit del món». El re-
cinte de l’Anònima va repetir com a escenari de la Fira i va acollir un es-
pectacle de la companyia danesa amb titelles i molt d’humor.

MARIA OLIVA

 ROCÍO MÁRQUEZ & FAHMI ALQHAI. «Diálogos de viejos y nuevos
sones». Es presentava com un dels concerts estrella de la Mediterrània
però no va tenir ni públic al Conservatori ni grapa a l’escenari.
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