
 ALEXANDRAE.
«Gaudeamus Omnes».

Els artistes multidisciplinaris Marc
Vilajuana i Elena Tarrats, o el que és
el mateix, Alexandrae, es van
esplaiar amb els agraïments just
abans de començar el concert a la
nau de l’Anònima, que es va omplir
en la presentació del seu primer
treball, Gaudeamus Omnes, que van
definir com «un viatge conceptual».
El disc es pot trobar a les
plataformes digitals, i també l’han
editat en format físic. Això sí, amb
paper reutilitzat per evitar plàstics.
Envoltats d’un ambient minimalista i
amb una escenografia en què
destacava un extintor just al davant
de l’escenari, el duet va fer un
recorregut pels cinc temes que
formen part de la seva primera
creació, traduïda al català com a
«gaudiu totes». I aquesta era la
intenció, fer gaudir el públic amb
unes sonoritats en les quals el duet
experiementa amb la música
medieval portada al terreny
contemporani, creant una
experiència mística amb la veu com
a instrument principal.—Marta Pich

 AIXOPLUC. «Gotes». El duet
format pels bagencs Queralt Valls i
Joel Díaz van resultar guanyadors

del concurs Robert Pellicer.
Ahir al matí van debutar

al pati del Casino interpretant una
sardana curta, un vals, una
masurca.. Composicions pròpies
pensades per fer ballar les places. El
tercer instrument va ser la Lupe,
així n’hi diuen de la maquineta que
els ajuda amb bases rítmiques. El
disc, que ja és a la venda, ha estat
possible gràcies a una campanya de
micromecenatge.—Marc Serena

 JOAN GOMILA. «Paradís».
Aquesta manacorina captura com
ningú l’essència de la Fira
Mediterrània. Potser per això el seu
va ser el primer espectacle.
Acompanyada de Laia Vallès i d’un
pi malgarbat van presentar un disc
ple de poesia, castanyetes i veus
psicotròniques. «El fred dels estels
fa els humans ben petits», recitava.
Va tenir un record per a la
cooperativa d’habitatge La Raval de
Manresa.—Marc Serena

 KUKAI DANTZA. «Gauekoak (A
puerta cerrada)». La companyia

basca és habitual de la Fira
Mediterrània i sempre és un luxe
poder gaudir dels seus muntatges.
Enguany, però, ha estat un autèntic
miracle, en paraules del ballarí Jon
Maya. Dijous, a les 7 de la tarda, la
companyia aconseguia un nou
violinista per actuar a la Fira. El seu
intèrpret habitual estava confinat a
casa en espera dels resultats d’una
PCR que Maya ja va dir que havia
estat negativa. Gauekoak és un
viatge introspectiu, personal i íntim.
És un petit però profund balanç dels
orígens, influències… de la
companyia al llarg de la seva
trajectòria. Però la força del seu
origen, la dansa tradicional basca,
l’aurresku entre moltes, preval entre
tots els tastos, col·laboracions,
experiències que la companyia ha
anat duent a terme. És un muntatge
amb tres intèrprets, dos músics i un
ballarí en un espai incert, com un
racó de la memòria artística.
L’execució coreogràfica va fer badar
boques: la complexitat era evident.
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Els programadors escoltant les explicacions de la guia al Pou de la Gallina

Les comparatives són
odioses. L’any passat van acudir a

la Fira Mediterrània 184 professio-
nals estrangers. Enguany n’han vin-
gut set. En fi... les circumstàncies
són les que són. Ahir tres van apun-
tar-se a una visita guiada per conèi-
xer la història de la ciutat, amb un
recorregut pel carrer del Balç i la ba-
sílica de la Seu. Els va acompanyar
Núria Sanz Manrique, guia de Man-
resa Turisme. Ja coneixien la Fira i,
per gaudir de quatre dies d’espec-
tacles, des de dijous fins ahir, estan
disposats a pagar el peatge que els
espera a la tornada als seus països:
15 dies de quarantena. 

Steven Budd, un mànager musi-
cal londinenc que volta per festivals
de Corea, l’Índia i l’Àfrica, va venir
per primer cop a la Mediterrània
l’any passat, però creu que enguany,

tot i que l’oferta ha estat menor, hi
ha hagut artistes més interessants:
ha vist l’espectacle inaugural amb
ZA! & la TransMegaCobla («fantàs-
tic»), Nocturns i diamantsde Colo-
ma Bertran («molt intel·ligent i a
grans veus»), el pianista Marco
Mezquida («gran jazz»)... «Com a
amant de la música, és un privilegi
haver gaudit de l’experiència tot i el
peatge de la quarantena», afirmava
durant el recorregut, acompanyat
de la seva xicota, Jackie Adedeji.

Marisol Palomo, nascuda a Bèl-
gica i amb arrels gallegues, és can-
tant del grup Ialma, i, amb Michel
Schoonbroodt, tenen una agència
que des de Brussel·les promociona
54 artistes internacionals. Amb la
pandèmia han perdut 58 concerts i
només n’han pogut tirar endavant
tres. Malgrat tot, han vingut a Man-
resa «per donar suport als artistes i
a la Fira, més que a comprar o a ven-
dre». Han estat en una desena d’edi-
cions de la Mediterrània i coneixen
la ciutat plena de gent, però aquest
cop han hagut de fer valer l’amistat
amb Pilar Garcia, de Las Vegas, i en-
dur-se el menjar als Urbi Aparta-
ments. Tot plegat per la «importàn-
cia de veure música en directe».

PEPA MAÑÉ MANRESA

Quatre dies d’espectacles
compensen el peatge de
15 dies de quarantena
Set programadors estrangers s’atreveixen a
venir per l’al·licient de veure propostes «en directe»

Els
protagonistes

Flaixos
de fira

Moltes de les propostes artís-
tiques de la fira s’han presentat
de forma breu només per a pro-
fessionals acreditats. Si l’any
passat l’acció es concentrava al
Museu de la Tècnica, aquest cop
ha estat als matins al Kursaal i  a
la Taverna de la Fira.

Divendres al matí es van pre-
sentar companyies de teatre fa-

miliar. La Companyia del Prín-
cep Totilau, de l’Anoia, va esce-
nificar El meu amic Brutus, amb
una família que es fa acompa-
nyar per un os bru; i, amb Pigs,
Campi qui Pugui  fa una revisió
dels tres porquets. 

Ancorae Danza va oferir no-
més un tast de Lua, però va evi-
denciar que mereix el premi de
l’Institut del Teatre 2019. Hi ha

flamenc en gallec i una evocació
al cicle menstrual i lunar. L’es-
pectacle Long, de Kernel Dance
Theatre,  encara està en cons-
trucció, però el fragment pre-
sentat promet. També caldrà se-
guir la pista de l’Orquestra de
Músiques d’Arrel de Catalunya,
que aplegarà una trentena de
músics, amb Anna Ferrer com a
veu solista. 
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Les píndoles per a professionals mostren
peces que caldrà seguir en edicions futures
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«El meu amic Brutus» de La Companyia del Príncep Totilau
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Els bagencs Aixopluc van presentar «Gotes» a la Taverna

MARTA PICH

Alexandrae experimenta amb la música medieval

Sònia Parra Garcia


