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El Welcome Tour d’Amparanoia va passar per la Fira Mediterrània

Afora feia fred però a
dins de la sala Stroika hi
havia temperatura cà-
lida. Amparanoia està

de plena celebració del vintè ani-
versari del seu primer disc, El po-
der de Machín, amb una gira de
concerts que ja fa mesos que els
porta per la península. Música
carregada de positivitat, sons tro-
picals i ritmes ballables.

«Sóc una andalusa que fa 13
anys que viu a Catalunya, aquesta
setmana ho he passat malament!»,
va dir Amparo Sánchez en co-
mençar el concert de dissabte a
la sala Stroika. «La brutalitat de
la policia ha estat terrible. Hi ha
uns senyors que l’únic que volen
són els diners», va lamentar. Els
va dedicar Hacer dinero i a partir
d’aquí va començar a enllaçar
cançons, fent ballar un públic
més aviat jove.

«M’està recordant la meva ado-
lescència», confessava una noia
d’uns trenta anys, a qui aquelles
cançons la feien retrocedir a final
dels 90. Cúmbia, cha-cha-cha,

ska... Melodies llatines i jamaica-
nes que llavors potser venien més
de nou. Lletres mig en castellà i
mig en anglès que diuen allò de
«prohibit instal·lar-se, prohibit
aparcar-se i prohibit abusar», que
dissabte a la nit va complementar
amb un «abusar de les dones».

Amparo Sánchez va agafar un
megàfon i va cantar a favor de la
causa zapatista, i en concret per
a María de Jesús Patricio Martínez
Marichuy, la primera dona indí-
gena que es presentarà a unes
eleccions presidencials de Mèxic
l’any vinent.

Amparanoia, que va funcionar
entre el 1997 i el 2008, ha tornat
als escenaris per celebrar l’ani-
versari i publicar un disc on artistes
pròxims versionen les seves can-
çons. A Manresa, bona part del
públic va acabar cantant-les, com
la tornada que deia que «no fa
falta llit», perquè aquesta nit «nin-
gú no se’n va a dormir». Per a la
majoria va ser cert. Ells, en canvi,
van plegar veles d’hora. Diumenge
a les cinc del matí marxaven cap
a la destinació següent, Budapest.

MARC SERENA MANRESA

Alegria i eufòria a la Stroika
per celebrar el retorn
d’Amparanoia als escenaris

 Els conjunts Galivança i Dijazzònic Quartet van ser els encarregats
d’amenitzar, dissabte, la nit de ball folk a la Taverna Estrella Damm del Casi-
no. La vetllada, que va durar gairebé dues hores, va aplegar un centenar de
persones, la majoria dansaires iniciats, que van ballar en grup o en parella
diverses polques, jotes, fandangos i altres danses catalanes i europees.

El ball folk s’apodera de la Taverna del Casino
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Concert de gresca i ironia amb Arnella i Martínez
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Jordi Rubio i Carles Belda van ballar al pati del Kursaal

MARTA PICH

Lizari i Aldaz van reinterpretar els esports bascos

MIREIA ARSO

El folk gallec d’Os d’Abaixo es va exhibir a la Taverna

protagonistes van interpretar boleros,
sardanes, polques i jotes en una treballada
simbiosi entre la música i la dansa. Un dels
moments més autèntics va arribar quan
Rubio, que va exercir de fil conductor
incloent altes dosis de gags humorístics a la
proposta, es va començar a treure roba fins a
quedar-se, literalment, en calçotets.–Maria
Oliva

 KUKAI DANTZA & FRODAS BROS.
«Topa». La unió de les dues companyies en
aquest projecte ha estat una excel·lent
aliança que ha donat un molt bon resultat:
dansa tradicional basca amb dansa urbana
en una ben entesa fusió tant en concepte
com en execució. Cal tenir en compte, però,
que el pati del Kursaal és un escenari
moderadament correcte per a espectacles de
dansa. Les execucions de les coreografies
afecten físicament els ballarins i potser
caldria habilitar la zona, si es vol mantenir
com a escenari de dansa, amb algun tipus de
terra específic per als ballarins que així ho
necessitin. Ballar al carrer no és gens fàcil.
Doble enhorabona per a les dues
companyies.–Assumpta Pérez

MARCEL TOMÀS & CASCAI TEATRE.
«Trams». Doble estrena per a la companyia
gironina resident a Ullà: estrena a la Fira i
estrena com a companyia en un espectacle
de carrer. Rialles en majúscula en una
especial i altament efectiva concepció de
l’humor. Si de primer els assistents a la plaça
Sant Domenec mostraven la seva distància i
reticència a la proposta, cal dir que era
immediata, en les tres funcions, una efectiva
resposta del públic que, malgrat la vergonya,
participava amb eficiència i entrega a les
peticions de l’intèrpret. El premi a les rialles i
llàgrimes (de riure) se l’emporta Marcel
Tomàs en situacions i escenes surrealistes
però empàtiques i terriblement divertides.
Amb aquest espectacle, però, de nou cal

revisar la distribució dels espais per part de
la fira, sobretot si són compartits.–Assumpta
Pérez

MITHKAL ALZGHAIR. «Displacement».
Una proposta interessant, curiosa i densa. Un
exercici d’implicació i desenvolupament físic
nu i carregat de molt sentit, en una
comunicació silenciosa que no deixa aliè a
l’espectador, malgrat aquesta nuesa i
densitat. La història de l’intèrpret,
inevitablement present a escena, és un pes
específic en el muntatge. De nou, l’expressió
física pren l’espai a la paraula i a la concreció
i, de nou, el missatge no expressat és
absolutament present al llarg del
desenvolupament del muntatge. Mithkal
Alzghair és un refugiat siri i desenvolupa un
exercici gens fàcil només amb el seu cos:
narrar la seva història. No és un tipus de
muntatge habitual, però refresca el
panorama escènic presentat.–Assumpta
Pérez

 OS D’ABAIXO. Ells gallecs Os d’Abaixo van
sorprendre divendres al vespre a la taverna
del pati del Casino amb un directe fresc i
espontani que barrejava el folk instrumental
amb el folk ballable. Amb una bona
presència de públic, els sis membres del grup
-veu, violí, guitarra acústica, acordió i dos
percussionistes- van interactuar amb els
assistents en gallec i van fer referència a la
qüestió lingüística amb una pregunta
còmplice: «si parlem gallec, ens enteneu?».
Davant la resposta positiva dels espectadors,
van assegurar: «aquí s’entén, a altres llocs no
tant...».–Maria Oliva

 RAÚL RODRÍGUEZ. «La Raíz Eléctrica».
El fill de la Martirio tenia tota la Taverna
Estrella Damm expectant. Va aprofitar per
parlar de política i demanar que ningú deixi
de ser qui és «per estar amb els altres». Ell,
un andalús acompanyat per una banda de

músics catalans, diu cantar «a la
llibertat».–Marc Serena

 ROCÍO MÁRQUEZ & FAHMI ALQHAI.
«Diálogos de viejos y nuevos sones».
Aquesta fusió entre la flamenca Rocío
Márquez i Fahmi Alqhai, destacat intèrpret
de la viola de gamba, era a priori un dels
plats forts de la fira d’enguany. No obstant
això, malgrat les expectatives prèvies i l’alta
qualitat artística dels participants, la
proposta va punxar dissabte al Conservatori,
amb una posada en escena desangelada i
una execució dispersa, freda i de ritme lent,
fet que va allunyar els intèrprets d’un públic
que tan sols omplia una mica més de la
meitat dels seients del teatre. Entre el
repertori, va destacar una peculiar versió
d’El cant dels Ocells.–Maria Oliva

 SABA!. «Joves Músics d’Arrel». Sota la
direcció de Sergi Vergés, cinquanta nous
talents de la música tradicional van
demostrar el raó d'existir de la fira. Un
potent concert inaugural, al teatre Kursaal,
potser irrepetible però que, per si de cas,
està disponible al web de La Xarxa:
www.xiptv.cat/programes-especials.–Marc
Serena

 VOLOSI. Vinguts des de Polònia, els cinc
músics del conjunt Volosi van ser dissabte
una de les grans sorpreses de la programació
de la fira, amb un espectacle hipnòtic que va
deixar petit l’espai del Sielu, completament
desbordat de públic. El quintet, amb una
gran expressivitat, virtuosisme i energia, va
fer sonar melodies tradicionals dels Carpats
polonesos amb els seus instruments de corda
des d’una estètica i un format provinents de
la música clàssica, però trencant tots els
esquemes. Les improvisacions jazzístiques i
els ritmes de vertigen es van combinar de
forma magistral i van seduir els
assistents.–Maria Oliva
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