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TEMA DEL DIA

n Coses del karma. L’organització 
de la Mediterrània va entomar fa 
dotze mesos una patacada logís-
tica quan el Procicat va decretar el 
tancament de la restauració l’en-
demà de l’inici del certamen. Tal 
i com va explicar aquest diari, ar-
tistes i professionals vinguts de 
fora van haver d’encarregar plats 
preparats per menjar, literalment, 
on poguessin. En canvi, el diven-
dres de l’edició d’enguany va ser 
ahir un dia d’alegria perquè la fira 
va poder ampliar els seus afora-
ments al 100 % amb la caiguda de 
bona part de les restriccions pan-
dèmiques encara vigents a Cata-
lunya. I molts dels escenaris ho 
van notar, amb un increment de 
les entrades venudes. 

La caiguda de les restriccions 
que afectaven l’aforament dels 
equipaments va provocar un aug-
ment de l’adquisició d’entrades i, 
per exemple, el concert d’El Pony 
Pisador, que havia exhaurit inici-
alment el tiquetatge disponible, 
es va tornar a quedar sense loca-
litats un cop es van dispensar les 
que faltaven fins a les 330 places 
de la Taverna de la Fira. En el ca-
pítol d’actuacions, també van aca-
bar tot els bitllets la Kernel Dance 

Theatre, la Cia. Matito Titelles, Si-
mon Mayer i tots els de l’Humus. 

Però la imatge de la jornada es 
va produir a la sala Stroika. A dos 
quarts d’onze de la nit, el grup 
Roba Estesa feia ballar el públic en 
el primer concert a peu dret des 
de feia 19 mesos. L’únic senyal de 
la pandèmia entre als assistents 
eren les mascaretes i una estranya 
sensació inicial -per la novetat 
que suposava tornar a una situa-
ció de certa normalitat en la mú-
sica en directe- que es va anar dis-
sipant a mesura que el conjunt va 
fer sonar els temes del seu nou 
disc, Rosa Permanent, amb un so 
renovat i eclèctic. El públic que 
omplia la sala es va moure a ritme 
de temes com Flors de Pols, Ràbia 
o Oceà. També van sonar cançons 
dels anteriors treballs de Roba Es-
tesa, com Dolors, Cant de lluita, 
Una altra ronda i Les Criades. 

Mar Grimalt guanya el Sons 
L’artista de Felanitx Mar Grimalt 
va ser dijous la triomfadora en la 
final del Concurs Sons de la Me-
diterrània, que es va celebrar a la 
Taverna de la Fira. El jurat va va-
lorar la proposta de la mallorqui-
na, provista només d’una guitar-
ra, en un contesa on també hi van 
participar Joan Peiró Aznar, Dio-
de i La Troupe. Grimalt podrà en-
registrar un disc i participarà al 
Tradicionàrius, la Mediterrània, 
el Circuit Folc, el Música a la Vila 
del Vendrell, el FIMPT de Vilano-
va i la Geltrú i l’Ethno Catalonia de 
Banyoles.
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El Peguera i la Casa 
de Andalucía 
també actuen
Dos dels espectacles de la 
jornada d’ahir van tenir 
participació manresana. Un 
grup de catorze alumnes del 
batxillerat artístic del Pe-
guera van mostrar al pati 
del Casino la dansa creada 
amb passos propis a inicia-
tiva del duet format per 
Guillem Mont de Palol i Jor-
ge Dutor. Per la seva part,  
les dones de la Casa de An-
dalucia van col·laborar en el 
muntatge de dansa «Rum-
bòdrom», de la Cia. José M. 
Álvarez, a l’Anònima.

Una àvia gegant de la Cia. Matito Titelles

ALEX GUERRERO

El públic va tornar a estar 
dempeus a la Stroika, amb 
Roba Estesa.  MIREIA ARSO
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