
 EL GAUDI DE PERDRE’S.
Joana Gomila va demanar al
pati del Casino: «Quants heu
vingut amb el GPS del mòbil
fins aquí». Una tercera part
del públic va aixecar el braç.

 TAULETA PER FER DE
GUIA. El cantant de Roada
semblava que portés un GPS
connectat al micròfon, però en
realitat era una tauleta que li
permetia llegir la lletra de les
seves pròpies cançons.

 PANTALLES LLUMINOSES
MOLESTES. Alguns
professionals de la Fira
pateixen adicció a les xarxes
socials i al telèfon mòbil, i la
il·luminació que fan molesta.
Especialment dos punts que
eren divendres a les primeres
files de l’auditori de la Plana.

 GAIREBÉ REPÒQUER.
Carlos Martorell ha fet
residència al Konvent de Cal
Rosal, a Cal Gras d’Avinyó i a
l’Anònima de Manresa. I a la
Fira se’l va veure participant
en tres espectacles diferents.

 COMPTE AMB LES
CRIATURES. El disc de Coloma
Bertran inclou cançons
dedicades als infants, però
també Homenatge a Teresa,
d’Ovidi Montllor, que diu que
els Reis són els pares.

 FUNDA PER AL
MICRÒFON. En les
presentacions, cada vegada
que algú parlava es posava al
micròfon una funda
semitransparent. La mesura ja
quedarà per sempre?

 UN BON REFREDAT. Les
carpes de la Fira sempre han
estat ideals per combatre el
fred de Manresa. Aquest any,
però, han quedat obertes pels
protocols sanitaris. Covid
potser no, però un refredat...
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OSCAR BAYONA

Kukai Dantza, habitual a la fira, va presentar l’introspectiu «Gauekoak»

OSCAR BAYONA

La companyia Pagans va il·luminar el parc del Cardener

SÍLVIA BELMONT

Les Anxovetes van estrenar «Ondina», conte per fer descobrir l’havanera

OSCAR BAYONA

Factoria Mascaró i La Nova Euterpe: dansa i polifonia a l’Anònima

OSCAR BAYONA

LaboratoriA s’inspiren en una cançó de la Niña de los Peines

Van rebre un llarg, fort i merescut
aplaudiment.—Assumpta Pérez

 LABORATORIA. «Y perdí mi
centro». La cantaora gitana la Niña de
los Peines (1890-1969) és una de les
veus més destacades del flamenc. La
seva cançó Soy piedra y perdí mi centro
és la que obre l’espectacle d’aquestes
quatre noies i que l’inspira fins al final.
Vestides amb granotes de mecànic
combinen la coreografia, el cante i la
música en una lectura flamenca
femenina i feminista.—Marc Serena

 LES ANXOVETES. «Ondina». Una
barca a punt de salpar i tres germanes
disposades a navegar mar endins. Amb
aquesta imatge es tancava l’espectacle
Ondina ahir al matí a l’auditori de la
Plana de l’Om. La proposta de Les
Anxovetes acosta les havaneres al
públic familiar a través d’un conte que
descobreix l’univers marí carregat de
pirates, tavernes i rom cremat. El
contrabaix de Xevi Pasqual, la guitarra
de Salva Gallego i les veus de Tona

Gafarot, Marta Pérez i Montse
Ferrermoner sedueixen els infants com
els cants de les ondines.—Laura Serrat

 ROADA. Unes vuitanta persones van
assistir a la Taverna de la Fira al que
havia de ser un ball folk amb
fandangos, jotes i boleros. Al final va
ser una taverna sense begudes ni gent
ballant. El públic va quedar-se assegut,
garratibat pel fred. Però no patim. Pel
que van explicar, segons la cosmovisió
mallorquina, la catàstrofe no arribarà
fins que no caigui el Puig de Randa.—
Marc Serena

 XAVIER BOBÉS. «Corpus». El seu
espectacle Cosas que se olvidan
fácilmente tenia una capacitat màxima
de quatre persones. El va representar
una multitud de vegades, era un
meravellós exercici de manipulació
d’objectes i de memòria històrica. Les
expectatives amb Corpus eren molt
altes. Es tracta d’una peça menor, un
poema visual sense paraules. Aquest
cop per a 25 persones.—Marc Serena
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