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» TEMA DEL DIA: FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL  

«Renovem públicament la nostra
aposta per la Mediterrània però re-
ivindiquem, també, una major im-
plicació de les altres administra-
cions –ja n’hem parlat amb l’alcal-
de– i de les empreses». El conseller
de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació de la Generalitat, Joan Ma-
nuel Tresserras, té molt clar que la
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradi-
cional ha de ser extremadament
«eficient», el que vol dir ser un au-
tèntic mercat d’espectacles. I que
el pressupost que s’hi destina ha
d’estar més repartit. Que la fira ha
de ser una aposta estratègica que
aglutini el sector del mercat tradi-
cional on es facin contactes i con-
tractes per a la «bona salut» del
certamen. El conseller Tresserras
va inaugurar oficialment la fira,
ahir, en un acte a mig camí de la
festa i la contenció, que es va cele-
brar al teatre Kursaal de Manre-
sa. La festa la hi van posar els mú-
sics de Xarxa Teatre que, a través
de vent i percussió, van dotar de
música en directe un amè audio-
visual que feia un recorregut pels
vint-i-cinc anys de la companyia
valenciana.

L’acte el va obrir la música i la
imatge i el van tancar els parla-
ments. Tresserras va pujar a l’es-
cenari –on el músic  Xavier Serra-
no va fer de mestre de cerimò-
nies– acompanyat de l’alcalde de
Manresa, Josep Camprubí; de la
directora artística de la Mediter-
rània, Tere Almar; i del president
del comitè executiu de la Funda-
ció Mediterrània, Ramon Fontde-
vila. Tots ells, encarregats de po-

sar veu institucional a la Mediter-
rània. I a l’esquerra de Serrano,
Manel Vilanova, de Xarxa Teatre;
Eduard Voltas, secretari de Cultu-

ra; Ignasi Perramon, regidor de
Cultura; i els patrocinadors, Mar-
cel Sellas, sotsdirector de l’Obra
Social de Caixa Manresa, i Xavier

Pérez-Farguell, conseller de San
Miguel. Fontdevila va defensar el
«carrer com a espai de festa» en
una fira que té «molta feina al da-
vant», i Almar va obrir el seu par-
lament amb una declaració d’in-
tencions, amb paraules de Rai-
mon: «qui perd els orígens perd la
identitat». La directora artística
de la fira va fer una concisa i clara
exposició del discurs de què ha
dotat aquesta Mediterrània: bino-
mi festa i carrer; segell propi i «fi-
ra indispensable per als professio-
nals del sector» on es fa «indústria
cultural». Camprubí va destacar
el temps de crisi que viu la socie-
tat i va reivindicar, també, espais
de festa com la Mediterrània.
Ahir no es va brindar. Xarxa Tea-
tre s’esperava fora.

Tresserras renova l’aposta per la fira però
reivindica més implicació de l’Ajuntament
SUSANA PAZ
Manresa
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Músics de Xarxa Teatre van posar el so a la projecció audiovisual que va obrir la inauguració de la fira

LES ANÈCDOTES
��� Ovació per arribar tard.
La primera ovació de la nit
no se la va endur cap espec-
tacle sinó el conseller de
Cultura i Mitjans de Comu-
nicació, Joan Manuel Tres-
serras, quan, acompanyat
de les autoritats, va entrar al
teatre Kursaal per assistir a
la inauguració oficial de la
fira. Arribava mitja hora
tard i la gent que s’esperava
el va rebre... amb ganes. De
començar!
���Es va fer la llum. Just des-
prés de l’audiovisual de
Xarxa Teatre, el presenta-
dor de l’acte inaugural, Xa-
vier Serrano, va sortir a l’es-
cenari per demanar a les au-
toritats que hi pugessin per
fer els parlaments. El pri-
mer nom va ser el del conse-
ller Tresserras però, com
que encara no s’havien en-
cès els llums del teatre, Ser-
rano des de l’escenari no el
va veure atansar-se. Així
que va demanar: «hi és, oi?».
I es van encendre els llums.
���Església de Sant Miquel?
L’alcalde de Manresa, Josep
Camprubí, va remarcar en
el seu discurs el fet que
Manresa, cada cop més,
s’hagi convertit en un au-
tèntic escenari amb la incor-
poració de nous espais, en-
tre els quals «l’església de
Sant Miquel». D’això... no
volia pas dir l’Auditori de
Sant Francesc?
���No és una taca de sang. Si
veuen una gran taca verme-
lla en algunes voreres o car-
rers de la ciutat no s’espan-
tin: no és sang ni ha passat
res que no es pugui netejar;
és un original indicador que
representa les siluetes dels
cartells de la fira Mediterrà-
nia d’enguany i que asse-
nyalen la direcció de la llot-
ja. Per no perdre’s.
���Espectacle semiclandestí.
2/4 de 7 de la tarda. Plaça de
Sant Domènec. Ha de co-
mençar l’espectacle de car-
rer «La Cymbalobylette» de
la companyia Dynamogène.
Però a la plaça hi ha la vela
de la taverna i la de venda
d’entrades. Ja no s’hi veu ga-
ire. Però la música sona. I al-
guna cosa passa. Quasi, qua-
si, com un accident.
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Fontdevila, durant el discurs, amb Tresserras, Camprubí i Almar

Ahir hi havia un home que mi-
rava molt cap a cel. Però que esta-
va relativament tranquil. Un dels
responsables de Pirotècnia Peñar-
roja,   l’empresa que farà avui la
mascletà (20 h, zona del pàrquing
de la piscina municipal), explica-
va que el muntatge serà similar al
que es pot veure a València i que
ha de ploure molt o no deixar de

ploure perquè se suspengui l’es-
pectacle. Ells són els encarregats
d’oferir la mascletà inaugural de
les Falles de València. Durarà uns
8 minuts, en què el soroll, a través
d’explosions controlades, serà el
gran protagonista. Serà el primer
cop que a Manresa es podrà veu-
re aquest espectacle pirotècnic,
per al qual s’ha muntat un pla de
seguretat.

Vuit minuts de mascletà en
la cita més sorollosa del dia
S. P. /Manresa

PIROTÈCNICA PEÑARROJA

Aspecte de la preparació de la mascletà, a València. Així serà a Manresa


