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TEMA DEL DIA

SÍLVIA BELMONT

L’emoció: Celeste Alías 
uVa ser emocionant veure-la cantar Llorona 
amb la seva mare Virginia, en un espectacle 
amb la guitarra enjogassada de Santi Careta. 
El Conservatori va posar-se dret per aplaudir.

Flaixos de fira

La Coixinera va cloure ahir la Taverna de la Fira OSCAR BAYONA

JORDI BIEL

L’estrella: Tarta Relena 

uHelena Rosa i Marta Torrella van escollir la Fira per estrenar l’àlbum 
Fiat Lux, una proposta hipnotitzadora que combina música sacra i elec-
trònica. Una proposta que encaixa rotundament amb la fira manresana.

MIREIA ARSO

La sorpresa: Mambo Project 

uFenomenal projecte que reivindica la memòria de les àvies. El públic es 
va asseure en taules amb estovalles de ganxet i de quadres. Va poder 
riure, plorar i indignar-se. Tant de bo es pugui veure a molts llocs.

Les 
curiositats

u La parada de castanyes 
de la plaça Espanya va tenir 
cues tant dissabte com diu-
menge. Per la Fira Mediter-
rània va fer bon temps, però 
hi ha ganes d’encetar la tar-
dor amb fruits calentons. 

 
u Qui ha tingut una agenda 
ben completa aquesta 24a 
edició de fira és la trompe-
tista avinyonenca Alba Ca-
reta: dijous va ser a la inau-
guració amb l’Orquestra de 
Músiques d’Arrel de Catalu-
nya, va fer quatre funcions 
amb l’espectacle Ullsclucs i 
ahir va sortir a acompanyar 
la cantant Celeste Alías. 
 
u Encara que als teatres hi 
hagi foscor, hi ha qui no es 
pot estar d’il·luminar el te-
lèfon encara que molesti. 
En el concert de Celeste Alí-
as hi va haver, a més, un es-
pectador amb un rellotge 
amb una llum verda, que va 
brillar tota l’estona. 
 
u En l’actuació de Jaume 
Arnella es va improvisar de 
debò. Van fer broma de les 
llums de la carpa : «Sembla 
que sigui Nadal»; i que a 
l’espai, tot i dir-se Taverna 
de la Fira... no s’hi pogués ni 
menjar ni beure. 
 
u L’activitat de la fira aca-
ba ben d’hora i els artistes i 
programadors que dormen 
a l’hotel Els Noguers desco-
breixen que la veritable 
festa és al pàrquing dels 
Trullols.

VALL DE VILARAMÓ

u ADRIÀ GRANDIA. «RE-».  El 
santfruitosenc és un dels protago-
nistes dels cartells de la Fira d’en-
guany. Hi surt amb el seu instru-
ment, una viola de roda. L’any passat 
va presentar-hi l’experimental Acte 
de fe. Ara prepara una proposta si-
miliar, Re-, on busca «recodificar la 
tradició». Es va atrevir a oferir-ne 
una mostra per a públic professio-
nal.-Marc Serena 

u ALBERTO CORTÉS I COL·LECTIU 
LOOPA! «La tontería».  El seu ob-
jectiu era homenatjar la tonteria i el 
mamoneo. L’espectacle, en aquest 
sentit, va estar a l’altura. El trio ma-
lagueny va cantar coplas no binàries 
i es va acostar al cartell del concert 
de Sergio Dalma que hi ha al pati del 
Kursaal per fer una versió lliure del 
Bailar pegados.-Marc Serena 

u «Almanac, 40 anys».  Reivindi-
cació de les cançons del primer disc 
del grup La Murga. La primera llavor 
d’aquest projecte la va posar Jordi 
Fàbregas, qui va ser recordat durant 
l’estrena, per ser l’impulsor de crear 
una versió renovada de les cançons 
tradicionals del grup a partir del tre-
ball de les noves generacions. L’es-
pectacle va ser aclamat pel públic 
que va omplir el Conservatori.-L. S. 

u AMORANTE. «Bat Edo Iru». El 
basc Iban Urizar va desplegar tots 
els seus recursos com a trompetista 
convertit en home orquestra. Una 
proposta que fa temps que va afi-
nant i que arriba a Manresa en un 
moment òptim. És a YouTube, però 
guanya en la distància curta. També 
va compartir escenari amb Los Sara 
Fontán, en un experiment cru i bor-
rós.-Marc Serena 

u CIA. LA REFORMA. «Una flor no 
fa estiu / Versió lliure de la flor ro-
manial».  Salvador Miralles i Sebas-
tià Adrover van donar veu a la cone-

guda rondalla mallorquina, popula-
ritzada per Xesco Boix, amb una ver-
sió que inclou altres rondalles d’An-
toni M. Alcover. Però el crossover 
constant distorsiona en excés la 
peça.-Assumpta Pérez 

u CLARA FIOL I JOAN VALLBONA. 
«Petiteses».  La component del re-
eixit trio Marala canta també amb el 
guitarrista Joan Vallbona. Una pro-
posta personal però entre menor i 
mínima que justament porta el nom 
de Petiteses.-Marc Serena 

u COLOMA BERTRAN I MARC DEL 
PINO. «Íntim».  La violinista i l’acor-
dionista fa temps que toquen junts. 
Habituals de la fira, presentaven un 
espartà recital instrumental que va 
incloure La cançó del lladre i Munta-
nyes del Canigó. Una proposta pen-
sada per al públic més tradi.-Marc 
Serena 

u COM UN LLUM. «Safareig, anà-
lisi semàntica de l’amor».  Sovint 
la filosofia apareix en els racons més 
insòlits, com ara dins d’un safareig. 
Clàudia Nogués, Núria Llausí i Adria-
na Galícia van interpretar l’obra de 
Marià Llop, que se submergeix en les 
profunditats de les paraules i en com 
l’ús del llenguatge canvia la perspec-
tiva del temps.-Laura Serrat 

u COMPANYIA JOSE MANUEL ÁL-
VAREZ. «El Rumbòdrom».  Molta 
alegria, rumba, ballarines de la Casa 
d’Andalusia de Manresa i cançons 
com Sarandonga, Ni Mas ni Menos i 
A-Chi-Li-Pu. Es diu El Rumbòdrom i 
semblaria que no hi podria faltar 
res… però va acabar sent la mostra 
d’alguna cosa a mig fer.-Marc Serena 

u COSINSART. «Agegantats».  La 
història d’amor entre dos gegants, la 
Roberta i el Narcís, va encisar el pú-
blic familiar, que va gaudir dels tocs 
d’humor dels dos protagonistes, in-

Sònia Parra Garcia


