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Palma s'omple de música per la
sisena edició del Fira B! amb Joan
Miquel Oliver o Maria Jaume
El mercat professional de música i arts escèniques de les Illes Balears se
celebrarà entre l'11 i el 14 de novembre | La fira comptarà amb unes jornades
professionals i una trentena d'actuacions

Joan Miquel Oliver | Xavier Mercadé

La Fira B! (http://www.firab.org/ca/) de Mallorca lluita un any més per ser una peça clau en la
cultura balear i seguir sent un espai de trobada entre sector i artistes locals. Així, la sisena
edició del mercat tindrà lloc de l'11 al 14 de novembre, i comptarà amb diverses actuacions teatrals i
una trentena de musicals. Amb l'objectiu de donar suport als artistes locals, el programa està
conformat majoritàriament per artistes mallorquins com Maria Jaume, Joan Miquel Oliver & Albert
Pinya, Jansky, Salvatge Cor i Alanaire.
El museu Es Baluard (https://goo.gl/maps/dou2uogTuVPXSGSj8) de Palma serà un dels
principals espais de la fira, amb tres escenaris diferents: un al pati exterior, un a l'Auditori i l'altre
a l'Aljub. En aquest darrer hi actuarà, el dijous 11 de novembre, la mallorquina Maria Jaume,
recentment guardonada per la crítica al Premi Enderrock de la Música Balear a Disc Revelació
per Fins al maig no revisc (Bankrobber, 2020). Aquell mateix dia també hi tocaran el compositor
menorquí Guiem Soldevila; el quartet mallorquí Alanaire, que hi presentarà el seu EP homònim; la
formació de Sa Garriga de lo-fi Salvatge Cor; el trio barceloní Agost; el rock independent de Go
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Cactus; el mètal de Skygge, i el groove electrònic de The Prussians.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=jY5mpB-y0OM
A la zona exterior d'Es Baluard, hi haurà el folk empordanès de La Ludwig Band, qui presentarà el
seu últim disc La mateixa sort (Indian Runners, 2021); seguit per l'indie rock dels mallorquins
Ombra i PELIGRO!; l'artista britànic resident a Mallorca Jack in Water; els menorquins The
Trikinis i el projecte musical PerSona. I el 13 de novembre hi haurà a l'Auditori un altre registre
musical, de la mà de la percussionista contemporània Carlota Cáceres, la música de cambra
de Trio Colombram, la proposta clàssica de Voicello i el quartet de flauta Neuma.
Durant els quatre dies de la fira, els teatres també s'ompliran de música. Al teatre municipal
Xesc Forteza (https://goo.gl/maps/nK1N8T5F8XW4W55M6) , el dijous 11 de novembre s'hi podrà
escoltar el projecte d'art-science de Jansky, Insecta Dance Music, compost per sons d'insectes
que han manipulat per convertir-los en bases electròniques entre la música experimental i el
tecno. També s'hi podrà gaudir de la fusió de músiques del món del mallorquí Blai Vidal Aïgo
Project; el treball melòdic de Tugores, que presentarà el nou àlbum El matí inventat (Blau, 2021); el
duet menorquí de folk-pop Cala Joia, o la música d'arrel mallorquina de Gipó. També hi actuarà just abans de Jansky- la menorquina Anna Ferrer, que presentarà un espectacle dirigit per El
Niño de Elche en què combina cants litúrgics de Menorca amb les seves pròpies creacions.

Anna Ferrer en directe al MMVV Foto: Clara Orozco

El divendres 12, el teatre esdevindrà un escenari de jazz amb actuacions com les de Blau
Salvatge Ensemble, un projecte en què el mallorquí Joan Perez-Villegas forma sis paisatges
sonors. També hi actuarà Pere Bujosa Trio, que presentarà el nou EP Arise (autoeditat, 2021);
l'eivissenc Omar Alcaide, barrejant el jazz tradicional amb el hip-hop i el neo soul; l'spiritual jazz
de Muriel Grossmann Quartet; el guitarrista cubà Norberto Rodríguez i l'israelià amb seu a
Brooklyn Yoav Eshed Duo.
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Al teatre municipal Mar i Terra (https://goo.gl/maps/kiWfKHQvyGbAEbHu7) hi tindrà lloc, el 14 de
novembre, un dels plats forts del cartell: l'actuació de Joan Miquel Oliver amb el seu dissenyador
habitual Albert Pinya. Plegats, hi presentaran la performance No tornarà a passar, en què Pinya
improvisarà amb la pintura, mentre Oliver posa música al seu art visual.
Les jornades professionals
Dins del cicle s'organitzaran també diverses Jornades Professionals Fira B! Pro
(http://www.firab.org/ca/p/jornades-pro/) , per tal d'apropar els creadors als programadors i
agents de la indústria, així com de crear nous vincles i col·laboracions.
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