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n Uns quants segles abans de 
Crist, la poetessa grega Safo va es-
criure un text dedicat a una de les 
seves amants. En grec clàssic va 
deixar dit que «algú es recordarà 
de nosaltres, fins i tot en una altra 
època». Ahir van tornar a sonar en 
aquesta mateixa llengua les seves 
paraules. El teatre Kursaal de 
Manresa en va ser testimoni. 

Aquesta és una de les peces 
que forma part de Fiat Lux, el nou 
àlbum del duet barceloní Tarta 
Relena, que justament ahir arri-
bava a les plataformes digitals. 

Música sacra i boires electròni-
ques que van tornar a fascinar 
com quan fa dos anys van ser a la 
petita Capella del Rapte de Man-
resa. 

Aquest cop van emergir d’un 
cercle lluminós multicolor, amb 
un elegant disseny de llums de Pol 
Mas de Xaxàs i Marc Arroyo d’Os-
cila Studio. 

Amb el seu joc de dues veus 
van acostar el públic fins a les do-
nes paixtus de l’Afganistan, les 
que cullen figues a Mallorca i a les 
tres moricas de Jaén: Axa, Fátima 
i Marién. 

L’actuació d’Helena Ros i Mar-
ta Torrella és la més rotunda de 
moment d’aquesta fira. Una nova 
confirmació per a un duet que en 
els últims mesos se’ls ha vist 
col·laborant amb Maria Arnal i 
Marcel Bagés, Marina Herlop i 
Nico Roig. L’any passat també van 
ser a la fira amb ZA! i La TransMe-
gaCobla al mateix escenari del te-
atre Kursaal.

La música sacra i electrònica de 
Tarta Relena hipnotiza el Kursaal
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n La cantant grega Marina Satti 
no havia actuat mai a Espanya i, 
ahir, a Manresa, va arribar revolu-
cionada. Encara no ha publicat 
cap àlbum però els videoclips que 
ha penjat al YouTube acumulen 
milions de visionats. 

Les seves cançons passen pel 
thermomix ritmes grecs, àrabs i 
balcànics. Cançons per ballar i 
evadir-se, encara que ahir tothom 
s’hagués de quedar aferrat a la bu-
taca. 

L’acompanyaven dues coristes 
amb qui feien coreografies euro-
visives. Satti potser representa al-
gun dia el seu país en aquest con-
curs. Mentrestant, es contorneja 
amb cançons com Pali, on li diu a 
la persona que estima que si pas-
sa d’ella... ella farà el mateix. 

Tant les Tarta Relena com Sat-
ti van coincidir ahir a la nit a ver-
sionar una mateixa artista: a l’is-
landesa Björk. Satti ho va fer amb 
l’acolorit remix d’Omar Sou-

leyman de Crystalline. 
«Besos, te amo!», va dir per 

marxar en un castellà qui sap si 
après en una platja.  La noia tam-
bé es va fer estimar. 10 points.

Una diva grega desenfrenada i eurovisiva

Ahir era el dia que es publicava el seu disc «Fiat Lux» JORDI BIEL

La grega d’origen sudanès Marina Satti ahir a Manresa MIREIA ARSO

Actuació d’Es gall de sa pastera, a la Porxada
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El «Rumbòdrom» va portar la festa a l’Anònima OSCAR BAYONA

Alumnes del Peguera ensenyen la dansa a uns voluntaris MIREIA ARSO
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