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HAJAR ECHENOUILI

Degustació de sardines a càrrec d’Organik Dantza

JORDI BIEL

L’actor Toni Gomila encapçala la crítica «Rostoll cremat»

OSCAR BAYONA

Els gironins Els Berros de la Cort van presentar disc, «Torb»

MARIA AGUT

Júlia Farrero va presentar les acrobàcies de «Teia»

JORDI BIEL

«Àer» és la revisió del ball del contrapàs de Laia Santanach

SÍLVIA BELMONT

Feliu Ventura va estrenar treball discogràfic: «Convocatòria»

 ALESSANDRO SCIARRONI. «Save the
last dance for me». Demostració de
tècnica, de concentració, d’implicació
silenciosa entre els dos intèrprets en
aquesta petita mostra en la recuperació
de la polka Chinata, la dansa tradicional
bolonyesa en víes d’extinció. Una
aparença de senzillesa en l’exercici, però
només veient els dos ballarins queda
ràpidament palès que l’execució de la
dansa és complexa. Dos ballarins ballen
junts sense cap tipus de contacte visual,
unes repeticions in crescendo i augment
de la dificultat. Tota una troballa de la
fira d’enguany.—Assumpta Pérez

 ANNA CONFETTI. «A la fresca». Tres
encantadores senyores han decidit sortir
a prendre la fresca, a xerrar i, per si hi
ha cansament, s’enduen la cadira. La
particularitat? És una cadira gegant, on
hi cap tothom. Espectacle de carrer amb
interacció constant amb l’espectador,
constant improvisació amb el que les
tres intèrprets es van trobant al llarg del
seu itinerari. Van entrar en botigues, van
convidar a seure a la cadira (no era
fàcil)... i van provocar hilarants
situacions. Una bona proposta apta per a
tots els públics.—Assumpta Pérez

 CLÀUDIA CABERO. «Aorta». La
guanyadora el concurs Sons de la
Mediterrània de l’any passat acaba de
publicar el primer disc. Canta amb veu
lluminosa la poesia de Joan Margarit,
Marià Manent i Rosa Maria Arrazola, de

qui n’ha escollit l’himne feminista Totes.
El seu directe encara no supera el CD,
que s’acompanya d’un cuidat llibret amb
tots els textos.—Marc Serena

 EL PATIO TEATRO. «Conservando
memoria». «¿Qué ingredientes necesita
una vida para ser extraordinaria?».
Potser la resposta és complexa i
particular, però la peça és la joia
escènica de la fira d’enguany. Una gran
narradora d’històries fa partícep
l’espectador de la seva memòria, la dels
seus avis, la del seu arbre genealògic de
manera molt especial: cada membre
d’un gran arbre familiar s’associa a una
olor que resideix dins els petits pots de
vidre que l’actriu va destapant. Vibrant,
intens, emotiu, un muntatge construït
amb minuciositat. Un preciós homenatge
als avis de tothom.—Assumpta Pérez

 ELS BERROS DE LA CORT. «Torb». La
Taverna era l’escenari perfecte perquè el
grup gironí presentés el repertori del seu
nou treball. L’energia que els set músics
desprenien dalt de l’escenari, però, no va
acabar d’arribar al públic que va rebre la
proposta amb poca efusivitat. Torb, el
nou disc que encara no està a la venta,
manté l’estil de la formació que ara ha
buscat en les arrels de la música popular
i mediterrània interpretada amb gralles,
tarotes, sacs de gemecs i molta
percussió.—Dani Perona

 ESBART SANT MARTÍ & LIRA
AMPOSTINA. «Contr@band@». Trencar
estereotips i presentar un espectacle de
dansa amb música interpretada per una
banda i no una cobla. Aquest era
l’objectiu inicial de la unió de les dues
formacions amb Contr@band@, que va
arribar ahir al Conservatori. Obres
originàries per a cobla arranjades per a
banda pel mestre Joan Lluís Moraleda i

composicions escrites per encàrrec van
ser la base musical —interpretada amb
solvència per la Lira Ampostina— perquè
els dansaires de l’esbart barceloní
mostressin el seu potencial. No hi va
faltar la Patum, amb una coreografia
allunyada dels salts a la plaça però ben
trobada per a un espectacle de dansa.—
Dani Perona

 EXPLICA DANSA. «Laboratori amb
Toni Jodar i Rober Bernat». Dos petits
grups van poder aprendre dansa en
moviment. Per alguns devia ser la
primera vegada que ballaven una
sardana. I els va tocar-ho fer-ho amb el
programa de mà entre les cames.—M.S.

 FELIU VENTURA. «Convocatòria». El
cantautor valencià, acompanyat d’una
banda de tres músics, va ser dissabte a
la Mediterrània per presentar l’estrena
absoluta del seu darrer treball
discogràfic: Convocatòria. Ventura va
presumir d’haver aconseguit un projecte
«cent per cent» arrelat a la seva terra, ja
que des de la gestació dels temes, la
producció i fins i tot la impressió dels
llibrets han tingut el País Valencià com a
escenari. L’ambient intimista que envolta
els concerts del de Xàtiva va ser present
des del primer minut de la vetllada.
Ventura va desgranar un a un els nous
temes que ara els seus seguidors han de
fer-se seus.—Dani Perona

 FINAL DEL 12È CONCURS SONS DE
LA MEDITERRÀNIA. El bo de les finals
d’aquest concurs de nous talents és que
permeten al públic escoltar les quatre
propostes finalistes. Qui aquest any va
destacar amb llum pròpia va ser la
cantant Magalí Sare, que es va
acompanyar de Sebastià Gris i Santi
Careta. Especialment bonic va ser el
trosset que canta que «el millor que et

pot passar és que riguin quan arribes i
que plorin quan te’n vas». Contra tot
pronòstic, el concurs el va guanyar La
Companyia Minimíssima, el projecte del
músic de Sant Cugat del Vallès Gerard
Díaz.—Marc Serena

 FRANCA MASU. «Perles i coralls».
La cantant algueresa no podia faltar en
una fira dedicada a Sardenya. Al
Conservatori va acompanyar-se d’una
seixantena de músics, estava
flanquejada per l’Agrupació Musical
Senienca. A banda de peces pròpies n’hi
van sonar de ben conegudes com Des de
Mallorca a l’Alguer, de Maria del Mar
Bonet.—Marc Serena

 GAIZCA PROJECT. Un bell punt de
trobada entre el quartet femení Ialma –
folk gallec des de Bèlgica–, l’acordionista
Iñaki Plaza i el graller i tenora Manu
Sabaté. Basc, gallec, català i aranès
combinats amb naturalitat. I un toc de
castells que va posar la pell de gallina.—
Marc Serena

 GERO DOMÍNGUEZ. «La cabra».
Recuperant els antics espectacles amb
un orgue de maneta, una escala i una
cabra. Ara els espectacles amb animals
estan prohibits i un ballarí es converteix
en la cabra. Un particular punt de vista,
amb una reflexió sobre quina podria ser
la visió de l’animal davant d’aquell
rocambolesc espectacle. El ballarí
comença actuant en solitari per acabar
cedint al garrot i a la música que li marca
el ritme i pujant a l’escala. Així complau
als espectadors.—Assumpta Pérez

 JÚLIA FARRERO. «Teia». Barreja
d’acròbata, pastor i llenyataire. La peça
es mostrava poc trepidant i requeria
d’uns tempos més enèrgics, vibrants i
generosos. Sobrevinguts els primers

impactes estètics visuals, molt
possiblement s’hauria d’haver
intensificat la narrativitat i ser potser un
xic més aclaridora. Tanmateix, innegable
la complexitat física i el domini de
l’acrobàcia de Farrero. En alguns
moments, la seva tècnica arriscada i
arrencava aplaudiments i badava
boques. L’atractiu del petit passeig per
les arrels i les tradicions té possibilitats
de reformulació.—Assumpta Pérez

 LAIA SANTANACH. «Àer». Projecte
reconegut l’any passat amb el premi
Delfí Colomé. Una revisió en clau de
gènere del contrapàs, ballat
originalment únicament per homes. Hi
ha moviments masculins i femenins? La
nostra identitat està lligada a la nostra
corporalitat biològica? Moltes preguntes
en clau coreogràfica entelades d’una
nebulosa electrònica.—Marc Serena

 NEWCAT. «Bestiari de Josep
Carner». L’espectacle és un reguitzell de
poemes d’animals del Bestiari de Josep
Carner, coincidint que l’any vinent es
commemorarà el 50è aniversari de la
seva mort. Hi van participar Carles
Belda, Gemma Abrié, Marc Parrot,
Gemma Humet, Joana Gomila, Clara
Segura i Josep Pedrals.—Marc Serena

MAGÍ SERRA. «La mesura del
detall». Especial homenatge de
l’intèrpret al seu pare, Joan Serra, ballarí
i coreògraf i pedagog de la dansa
tradicional catalana, mort l’any 2013.
Magí Serra converteix l’escenari en un
espai de prova, on desenvolupar i dur a
terme una teoria. La construcció d’un
complexe entramat de fustes i cordes
per, després, desafiar-ne la seva
funcionalitat a través de la coreografia
que du a terme. Un exercici de dol que
forma una peça amb un sentit acurat,

Sònia Parra Garcia
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SÍLVIA BELMONT

Cèlia Vila, de Calders, va presentar la seva proposta a la plaça Europa

SÍLVIA BELMONT

Els santjoanencs El Quinto Carajillo van encomanar la seva festa de fusió

procurant mostrar el que el pare li va
ensenyar, per acabar ensenyant ell
també. Una proposta breu i eficaç.—
Assumpta Pérez

MENUT. «Terra d’argila». Millor
compositor que intèrpret, el moranovenc
Carles Blanch és Menut. Un cantautor
amb guitarró i look nerd que canta als
racons de la memòria, als rius amples i
als homes que no ho son «de veritat».
Per seguir-li la pista.—Marc Serena

 ORGANIK DANTZA. «Sardina
freskueee!». Tres ballarines en una peça
sobre el món pesquer, des de les
xarxaires, passant pels pescadors, la
vida als vaixells, fins arribar al mar, a la
fauna marina i, en especial, el cobejat
botí, les sardines, que el públic podia
degustar. Peça de dansa contemporània,
amb ecos de dansa tradicional basca
prou eficaç, però que potser demanava
un espai més intimista que el pati del
Kursaal. Les tres intèrprets es van posar
el públic a la butxaca amb la simulada
subasta de sardina i demanant entonar
el «sardina frescaaaa».—Assumpta Pérez

 PEUS DE PORC. «Teatrets
mecànics». Una instal·lació curiosa pel
seu mecanisme: dues persones
accionaven els titelles dels teatrets
mentre la resta podia gaudir de la funció.
Es produïa algun moment de tensió quan
hi havia més titellaires espontanis que
espectadors, però sempre estava ben
resolt.—Assumpta Pérez

 PRODUCCIONS DE FERRO. «Rostoll
cremat». Un molt bon tàndem el format
per l’actor Toni Gomila, que també signa
el text, i el director Oriol Broggi. Com a
punt de partida, els primers turistes
il·lustres a les Balears, George Sand i
Frédéric Chopin, per descabdellar la

història d’una arrelada tradició, una
ferma identitat, una basta cultura pròpia
i la seva pèrdua o, més ben dit, la seva
venda que n’ha propiciat la seva pèrdua.
Un text de lluita i supervivència a través
d’un conte popular, En Joanet de sa
gerra. Una ambició excedida de límit, un
desig de nous temps, de riquesa, però
sense mirar què o qui queda enrera.
Paraula viva i intensa.—Assumpta Pérez

 TEATRE NU. «En Patufet (i els seus
pares». L’homenatge a Aureli Capmany
que enguany oferia la fira també va
pujar a l’escenari amb una moderna
versió del conte d’en Patufet. Era adreçat
als més petits amb un llenguatge
entenedor i proper, molt ben narrat i
acompanyat de rítmiques cançons.
Aquesta versió se centra en els pares
d’en Patufet, la seva història d’amor i en
com accepten tenir un vailet que no
aixeca l’alçada d’un tap de suro.—A.P.

 XAVIER DE BÉTERA. «Empremtes».
Cants d’estil, fandangos i havaneres...
vingudes del Camp de Túria. «Jo vivia
equivocat, / però ja he aprés la lliçó, /
que buscant la felicitat / importa més la
direcció / que la pròpia velocitat».—M. S.

 ZUM ZUM TEATRE. «En Polzet». La
companyia lleidatana va arriscar i va
sortir airosa d’una proposta complexa i
que pot obrir debat i reflexió, tant per a
grans com per a petits. Porta a escena
un paral·lelisme entre la història d’en
Polzet i la relació entre un fill i un pare
malalt d’Alzheimer i les hores prèvies
que conviuen abans que l’home ingressi
en un centre on tindran cura d’ell. El més
sorprenent, l’entesa o les reaccions del
públic més jove amb comentaris com
«Pobre home!», i respostes com «Ja!
Però el cuidaran molt bé!».—Assumpta
Pérez

OSCAR BAYONA

 OBESES I LA COBLA BERGA JOVE I EL COR D’OBESES. Amb les en-
trades exhaurides des de feia dies, els osonencs van triomfar al Kursaal amb
la reinterpretació dels seus temes de bracet amb la cobla Berga Jove. També
van modernitzar hits sardanístics. Van ser ovacionats. Pura energia.

L’estrella

OSCAR BAYONA

 TARTA RELENA. «Ora Pro Nobis». El seu lema és «amb dues veus,
fem». I és cert. Helena Ros i Marta Torrella van actuar només en dues oca-
sions i en la intimitat de la capella del Rapte. Van viatjar al món sefardita i a
Menorca. Subtils i torrentoses. Se les havia vist a l’(a)phònica de Banyoles.

La revelació

OSCAR BAYONA

 BOES E MERDULES DI OTTANA. «Carnevale di Ottana». La participa-
ció d’aquest bestiari en la representació del carnaval sard va produir un cert
impacte, però la rua itinerant era repetitiva i sense gaire atractiu.

La decepció

 RIC-RIC-RIC AL CONSERVATORI. Un
grill va entrar als túnels de sota la platea
del teatre Conservatori de tal manera
que no hi va haver tècnic que aconseguís
fer-lo sortir. Ahir va tenir el seu dia de
glòria cantant al costat de l’algueresa
Franca Masu i l’Esbart Sant Martí. 

 DECIBELS AMUNT. Els volums dels
concerts de música sempre són motiu de
debat. Més fort, més fluix? Al concert de
Llibert Fortuny a El Sielu hi havia una
senyora que es va passar la nit tapant-se
les orelles amb els dits. Semblava gaudir
del que sentia, però no hi havia dubte
que li sobraven decibels.

 A MISSES DITES. Durant la fira
s’entén que hi ha professionals que
entren i surten dels espectacles per
poder estar al màxim de llocs possibles.
Hi ha persones del públic que també
s’afegeixen a aquesta pràctica, i ahir a la
Taverna hi va haver quatre persones que
mentre el concert estava en marxa van
anar a una de les primeres files. Quan
van seure, els músics van fer l’últim
compàs de l’última cançó. El que es diu
arribar a misses dites.

 UNA FIRA SENSE EDAT. La
Mediterrània serveix perquè persones
diferents es trobin i visquin emocions
conjuntes. S’hi ha vist gent de totes les
edats i procedències diverses. Ahir un
noi d’una vintena d’anys va treure a
ballar un avi solitari a la taverna de
darrere el Casino. I l’avi es va posar a
plorar.

 FIDELS A LA MEDITERRÀNIA.Mateu
Fité i la seva dona, Encarna Mora, es
mantenen fidels a la Mediterrània.
L’històric president de l’Associació
Cultural Esplai de l’Ametlla de Merola,
que ha deixat el càrrec recentment,
continua al peu del canó. Els dos han
viscut quatre dies intensos assistint a
tots els espectacles que han pogut. Ho
corroborem perquè un dels redactors
d’aquest diari s’ha passat la fira saludant
Fité i compartint sensacions de les
propostes que han omplert la
programació d’enguany. Per molts anys!

 BERGUEDANS A MANRESA. Són
molts els berguedans que treuen el cap a
la Mediterrània any rere any, però
divendres passat la platea del Kursaal va
ser més berguedana que mai per la
presència de la Cobla Berga Jove, que va
actuar al costat d’Obeses. A l’escenari ja
n’hi havia, de berguedans, però entre el
públic, encara més.

 CANT I CERVESA. Els integrants de la
companyia de dansa i cant tradicional de
Sardenya Su Gologone di Oliena van
passejar pels carrers de Manresa
interpretant les seves melodies
improvisades cantant i amb
l’acompanyament de l’acordió. I amb
unes bones cerveses per suavitzar la
gola. Segur que no se’ls han trobat a Las
Vegas aquests dies?

Sònia Parra Garcia


