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Marc Sempere Moya i Niño de Elche, ahir a la Nau de l’Anònima

Edi Pou reconeix que la pro-
posta de David Ibáñez, aleshores
director artístic de la Fira Medi-
terrània, el va sorprendre de ma-
nera notable. El gironí proposava
als Za!, un duet conegut per la
seva capacitat d’experimenta-
ció musical, que unissin talent
i esforç amb el món de la cobla
i en mostressin el resultat al
certamen del 2018. Dos anys
després, aquell reeixit
projecte ha evolucio-
nat i avui, al Kursaal, i
amb la meitat de pú-
blic a causa de les
restriccions sanità-
ries, obrirà la 23a
edició de la Medi-
terrània. 
«Quan jo era petit, a

Calonge, els dijous anà-
vem a escoltar sarda-
nes», recorda Pou (ba-
teria), que integra Za!
juntament amb Pau
Rodríguez (guitar-
ra). «Mai havia in-
dagat en les
possibilitats
sonores de

la cobla més enllà de la sardana»,
admet el músic, tot i que «els ins-
trumentistes de cobla fa anys que
proven coses i exploren, com
també ho fan els intèrprets de
jazz i flamenc».
A la Mediterrània del 2018, els

Za! i un quartet que es va consti-
tuir com a MegaCobla van pre-
sentar al públic un concert de
música «d’improvisació conduï-
da», apunta Pou, «sembla un
contrasentit». Aquesta manera
de fer consisteix que «un dels
músics fa de conductor, no pas
de director, i amb gestos va con-
duint la improvisació. Amb un

gest li diu a un músic ‘entra’,

a un altre ‘copia’, a un tercer ‘apu-
ja’ o ‘abaixa’ el volum... Es com-
binen les peces ja compostes
amb les que es van impro-
visant, i també es fan
senyals al públic per
implicar-lo en el
concert de forma
activa».
La MegaCobla

ha crescut i dos
anys després s’ha
rebatejat com a
TransMegaCobla
amb la incorporació
d’un tercer actor a la festa
musical que proposen Za! i els in-
tèrprets de cobla Pep Moliner
(fiscorn), Xavi Molina (tenora),

Jordi Casas (tible) i Xavi To-
rrent (flabiol): el duet vocal

Tarta Relena, format per Helena
Ros i Marta Torrella.
«Ens ha sorprès com dues

cantants joves tracten la
música mediterrània,
amb molta cura»,
explica Pou, «i, a
l’hora de plante-
jar en quina llen-
gua podrien can-
tar, va sortir la
idea de fer-ho en
fenici. L’Helena co-

neix una de les grans
expertes, Maria Josep

Estanyol, que les va assesso-
rar».
Si ja és prou peculiar la pro-

posta de maridar la cobla amb la
distorsió i la psicodèlia dels Za!,
el nivell de singularitat augmenta
exponencialment amb la intro-
ducció del fenici. «El que ens ha
arribat són, sobretot, inscrip-
cions lapidàries, fragments en
tombes i sepulcres, però les
idees que expressen són molt
potents», afirma el bateria. 
Coproduït entre el centre de

creació musical La Marfà, de Gi-
rona, i la fira manresana, l’espec-
tacle reivindica també la Medite-
rrània «com un espai obert, en el
qual les diferents cultures com-
parteixen les unes amb les al-
tres», en contraposició amb el
mar com a frontera social, po-
lítica i econòmica».

TONI MATA I RIU MANRESA

 La cantant manacorina
Joana Gomila (veu, efectes
i sintetitzadors) presenta-
rà avui (19.30 h), a la Taver-
na de la Fira, el seu segon
treball discogràfic, «Para-
dís», en format de duo jun-
tament amb Laia Vallès
(teclats, sintetitzadors mo-
dulars i samplers). Sempre
amb la voluntat d’experi-
mentar amb les possibili-
tats sonores de la música,
la balear se serveix en
aquest nou projecte de te-
clats, samplers i sintetitza-
dors per oferir un so més
expansiu i transgressor. El
concert és d’entrada lliure,
però cal reservar-la prèvia-
ment al web de la fira.
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El duet actua a la Taverna

Joana Gomila
presenta el segon
disc, «Paradís»

La cobla trenca totes les fronteres
El duet Za!, la TransMegaCobla i les Tarta Relena actuen aquest vespre amb una proposta nascuda a la fira de fa dos anys

Niño de Elche cantarà amb la
mascareta posada la primera
part de la peça escènica. Haurà
de moure’s entre el públic, i així
ho determinen les mesures anti-
covid. «És una limitació a l’hora
de cantar, però en això serem le-
gals. D’il·legals ja ho serem mit-
jançant els sons».
Amb Eric Jiménez, bateria dels

granadins Los Planetas, amb qui
ja van treballar junts al disc Fuer-
za Nueva, Niño de Elche aborda-
rà tradicionals saetas per partici-
par en el projecte Comunió, ins-
tigat per Marc Sempere Moya, ar-
tista que des de fa anys investiga

el valor del ritual: «Anem a l’arrel
del teatre, que va néixer a la Grè-
cia clàssica a partir dels rituals,
que impliquen que totes les per-
sones que hi participen
formin part d’una
mateixa acció,
que ens trans-
porta a un altre
lloc. Busquem
generar el sen-
timent que for-
mes part d’algu-
na cosa que és
més gran que tu
mateix». Es va dema-
nar d’actuar en un espai no
escènic, com és l’Anònima. Però

no es podrà fer la coreografia
col·lectiva amb el públic, que es-
tarà assegut, però sobre unes
peanes, «més escultòriques que

les cadires».  Els especta-
dors rebran mascaretes
amb uns llaços fins a
terra «per generar
un cos comú», i es
començarà amb
una eucaristia d’ai-
gua.  La segona part
serà un viatge sonor.
«Generarem les con-

dicions perquè passi
alguna cosa, però fins que

no ho fem no sabrem ben bé
què passarà», afirma Sempere. 

PEPA MAÑÉ MANRESA

Un ritual per generar «Comunió»
amb Niño de Elche i Eric Jiménez

Espectacle
inaugural

Za! & La
TransMegaCobla

Teatre Kursaal, 
Sala Gran, avui, 

a les 21 h

Marc 
Sempere Moya 

amb Niño de Elche
i Eric Jiménez

«Comunió»
L’Anònima, avui, 

a les 22.30 h
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