
35
cultura

ara DIJOUS, 7 DE NOVEMBRE DEL 2013

ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA

Mare Nostrum és el títol del con-
cert de Jordi Savall que obre avui
la 16a edició de la Fira Mediterrà-
nia de Manresa. La capital de Ba-
ges aplega fins diumenge música,
teatre, dansa, poesia i circ.

també serà present en una taula ro-
dona sobre art i diàleg entre cultu-
res. Un esperit similar presidirà
l’espectacle de cloenda, Músiques
en terres de cruïlla, a càrrec de
l’Agrupació Musical Senienca, una
banda que comptarà amb la col·la-
boració de Pau Alabajos, Carmen
París, Pep Gimeno Botifarra, Mont-
se Castellà, Pep Vila, Claudio Gabri-
el Sanna, Miquela Lladó i Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries,
entre d’altres. Plegats escenificaran
una trobada musical d’arrels com-
partides. Ibáñez descriu aquest
concert com un “star system de la
música tradicional” de territoris de
parla catalana i de l’Aragó.

L’apartat estrictament musical
de la programació inclou els con-
certs del basc Kepa Junkera amb
l’arpista Josep M. Ribelles, de l’al-
gueresa Franca Masu, de la israeli-
ana Mor Karbasi, dels occitants
Moussu T e lei Jovents i dels valen-
cians Orxata i Obrint Pas, entre
molts d’altres. I Kiko Veneno porta-
rà divendres a Manresa la revisió
que ha fet del seu cançoner amb el
grup Cordes del Món, que avui s’es-
trena a la sala Apolo de Barcelona
dins del cicle Connexions.

Ibáñez assegura que la fira també
“busca convertir-se en aparador de
la innovació i de projectes arriscats”,
com ara el Catalexi de Sergi Sirvent,
inclòs en el cicle Emergències. Sir-
vent involucra músics de jazz i de
l’escena tradicional en una aventu-
ra que parteix del giusto sil·làbic ca-
talà: ritmes, accents i maneres de
cantar textos i melodies.

La dansa social de Héla Fattoumi
La ballarina i coreògrafa tunisiana
Héla Fattoumi és una de les artistes
més destacades de la programació
escènica. A Manresa representarà
Manta, una reflexió sobre el paper
de la dona en el món àrab. També
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BARCELONA. El director de la Fira
Mediterrània de Manresa, David
Ibáñez, situa la paraula cruïlla en el
centre de la programació artística
que s’escamparà des d’avui i fins
diumenge. És una cruïlla en el sen-
tit més prosaic: “Un encreuament
de disciplines artístiques” amb 113
espectacles de música, dansa, tea-
tre, poesia i circ. Però també en un
sentit més conceptual: la cruïlla,
diu Ibáñez, com a reflex de “l’anhel
de llibertat que s’està vivint a la Me-
diterrània”. És a dir, al Mare Nos-
trum que titula el concert d’avui al
teatre Kursaal de Jordi Savall &
Hespèrion XXI.

Savall és el músic convidat
d’aquesta edició de la fira i, a més de
l’espectacle inaugural, protagonit-
zarà dissabte un concert de viola
cèltica que compartirà amb Andrew
Lawrence-King i Frank McGuire, i

passaran per la fira Ma bête noire,
una coreografia per a ballarí i cavall
del francès Thomas Chaussebourg,
i Gelajauziak, una trobada entre
Cesc Gelabert i la companyia bas-
ca Kukai Dantza. Pel que fa al tea-
tre, els valencians Albena Teatre hi
estrenaran Kafka i la nina viatgera,
i els mallorquins Iguana Teatre
presentaran Centaures, a partir de
contes de Miquel Àngel Riera.

La 16a edició de la Fira Mediter-
rània té un pressupost d’un milió
d’euros, un 8% menys que l’any pas-
sat. La Generalitat hi aporta
540.000 euros; l’Ajuntament de
Manresa, 100.000, i la Diputació de
Barcelona, 25.000.e

Jordi Savall, Frank McGuire i Andrew Lawrence-King compartiran a
Manresa un recital sobre la viola cèltica. COMEDIA

Més de cent espectacles
s’escampen per Manresa

Jordi Savall inaugura avui la 16a Fira Mediterrània

Cloenda
La fira es
tancarà amb
un concert de
l’Agrupació
Musical
Senienca


