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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


