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El fet que aproximada-
ment la meitat dels espec-
tacles siguin de pagament
ha tingut un efecte imme-
diat: menys públic però
més fidel. Fins l’any pas-
sat, el gruix d’assistents a
la fira era un públic ambu-
lant de gent que entrava i
sortia dels envelats, men-
tre passejava pel centre de
la ciutat. Ara, en canvi, la
major part de l’auditori es
queda quiet des del princi-
pi.

Això és el que va passar,
per exemple, en un dels es-
pectacles que més expec-
tació havia creat la prime-
ra jornada de fira: el del
veterà grup cors I Muvrini,
reconeguts per la renova-
ció que han injectat en la
polifonia tradicional de la
seva illa. Al nou teatre
Kursaal de Manresa van
oferir un concert fragmen-
tat i molt desigual. Orga-
nitzat al voltant de la caris-
màtica personalitat del lí-
der del grup, Jean-Fran-
çois Bernardini, l’especta-
cle va voler recollir totes
les vessants que la forma-
ció corsa ha mostrat al
llarg de la seva trajectòria.
Van estar espectaculars
quan els cinc vocalistes
s’abraçaven per interpre-
tar a pulmó ple cants poli-
fònics sagrats i profans,
però l’interès va caure en
picat quan Bernardini va
agafar la guitarra per con-
vertir-se en un cantautor
pla acompanyat de teclats
new-age. I encara més
quan va agafar un llibre i
va llegir uns llarguíssims
poemes, carregats d’idea-
lisme llibertari i de bons
propòsits, però finalment,
absolutament irrellevants
en una mostra d’arrel tra-
dicional.

En l’apartat musical, la
primera jornada també va
proporcionar l’actuació
dels catalans Sol i Serena
(en un envelat massa soro-
llós per poder apreciar la
riquesa i la feina arranja-
dora d’aquest grup d’ac-
tualitzar i fer sonar moder-
na la música tradicional),
i, entrada la nit, una con-
corregudíssima Nit de
l’acordió en què l’incan-
sable Artur Blasco va mi-
rar de reproduir l’atmosfe-
ra i la música que cada ju-
liol inunda Arsèguel de vi-
sitants durant la Trobada

d’Acordionistes del Piri-
neu.

Divendres, Mesclat va
estrenar la gira del seu nou
disc, Cròniques colonials,
a la plaça major, mentre
que a la mateixa hora Chi-
cuelo també presentava en
societat nou treball, Dia-
pasión, un disc en què el
guitarrista flamenc s’ager-

mana amb jazzistes com
Raynald Colom. Tot i que
aquests col·laboradors no
van poder acompanyar-lo
a Manresa, Chicuelo va
volar força alt durant una
hora intensa amb el suport
d’una nombrosa formació.
Ara, si s’ha de parlar d’en-
tusiasme, de força i de co-
munió amb el públic, la

que va aconseguir el can-
tador de Xàtiva Pep Gime-
no, Botifarra, a l’envelat
del Casino no admet com-
paració amb cap altra.

Paral·lelament als es-
pectacles, la gran novetat
d’aquesta edició és la Llot-
ja professional, un espai
relativament a prop del
centre de Manresa en què

17 institucions i empreses
especialitzades han deci-
dit muntar un estand per
fer contactes i, tal com
diuen els responsables de
la fira, potenciar el mercat.
Si dijous l’ambient era
més aviat fred, l’activitat
es va anar animant al llarg
de divendres i especial-
ment durant el dissabte.

Mentre l’obligació de
pagar entrada limita l’as-
sistència a determinats es-
deveniments, el que es
manté inalterable a la fira
és l’ambient al carrer, amb
les variades parades de la
rambla Pere III com a cen-
tre neuràlgic. Les cercavi-
les i els espectacles de car-
rer competeixen entre
elles en vistositat i soroll.
Així, en la inauguració de
la fira a la plaça major, els
Comediants van desplegar
el seu imaginari habitual:
globus, gegants i ball a do-
jo per representar un cicle
dels dotze mesos de l’any
(tot i que el títol de l’es-
pectacle apuntava a priori
en una altra direcció: Illes
de festa). Igualment visto-
sa va ser la cercavila de la
comparsa vallesana Xarop
de Canya, que, com la fira,
també arriba als deu anys
de trajectòria. Divendres a
la tarda ho van celebrar
amb el multitudinari es-
pectacle Terrabastall
XXL. Al carrer, a més, a les
cercaviles d’animació s’hi
ha afegit aquest any una
nombrosa representació
d’agrupaments folklòrics
que fan mostres de dansa,
a més d’actuacions caste-
lleres i entitats musicals
del Bages.

Per aquesta nit passada
s’han programat alguns
dels caps de cartell
d’aquesta fira (per exem-
ple, els reapareguts marse-
llesos Massilia Sound
System, en l’únic concert
previst de moment a tot
l’Estat). I a la tarda d’avui,
quan bona part dels pro-
fessionals ja estan fent les
maletes, queden per pre-
sentar-se algunes de les
propostes més interessants
de la programació
d’aquest any: El Pont
d’Arcalís amb Les Violi-
nes (música del Pirineu
amb gran desplegament
instrumental), els valen-
cians Urbàlia Rurana amb
La Romàntica del Saladar
(una combinació del folk
amb el so explosiu de ban-
da de vents), la fusió plan-
tejada per la Companyia
Elèctrica Dharma a partir
de músiques aparentment
molt allunyades (Miles
Davis i Quim Serra) i en-
cara un altre dels grups
més interessants de l’esce-
na valenciana, Aljub.

Una fira en nou format
Els espectacles de pagament, el nou Kursaal i la llotja professional marquen la X Fira Mediterrània de Manresa

� La desena Fira Mediterrània in-
corpora en aquest desè aniversari
un nou format d’actuacions, les
Nits de la taverna, que volen re-
produir a l’envelat l’ambient es-
pontani i viu on acostuma a sorgir
el millor de la música popular. Per
aconseguir-ho, la fórmula ha estat
barrejar els músics amb el públic i
donar el màxim joc possible a la
sorpresa i la participació col·lecti-
va. En la primera d’aquestes nits,
dedicada a l’acordió, per la falta
d’experiència moltíssima gent va
quedar-se bloquejada a l’entrada
sense escoltar gairebé res. En la se-
gona nit, la cosa tavernària va anar
més fluïda: el músic Francesc To-
màs, Panxito, i el col·lectiu Cor de

� La Fira Mediterrània d’Espectacles
d’Arrel Tradicional de Manresa, que se
celebra des del passat dijous fins avui,
presenta novetats importants que n’han

El grup folklòric Saragatona, al Kursaal en la Fira d’Espectacles d’arrel tradicional de Manresa, que acaba avui. / EL PUNT
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Carxofa van organitzar una Nit de
glosa i cançó improvisada, un ti-
pus de trobada que sembla que està
activant la vella tradició (i gairebé
perduda a Catalunya) de menjar,
beure i cantar improvisant versos
satírics, escatològics i com més
ocurrents millor.

Apoteòsics menorquins
Uns micròfons repartits en dues
taules, situades entre les del pú-
blic, van anar donant veu a canta-
dors i espontanis que, amb més o
menys fortuna, buscaven rimes i
ocurrències verbals per criticar-se
entre ells. La nit va agafar realment
volada amb l’entrada dels glosa-
dors menorquins (els únics de les

alterat sensiblement el funcionament:
l’ampliació dels dies de durada (de tres a
quatre); una nova llotja reservada per als
professionals i la contractació; la incorpo-
ració del nou Teatre Kursaal en la progra-

mació; l’increment notable dels especta-
cles de pagament, i l’augment de propos-
tes més folklòriques que artístiques als
carrers de la capital del Bages són les prin-
cipals novetats d’un esdeveniment que

Balears que improvisen acompa-
nyats de guitarra). Miquel Amet-
ller, Pilar Pons i Vicent Marí,
acompanyats de la guitarrista Ana-
bel Villalonga, van elevar el nivell
de sofisticació, entomant els temes
que el públic anava posant sobre la
taula i cantant, amb rima i gràcia,
sobre un futur tren d’alta velocitat
de Ciutadella a Maó, sobre la Fira
del Llibre de Frankfurt o sobre fo-
tografies que cremen. Per a dissab-
te hi havia programades dues nits
més: una dedicada a les havaneres,
dirigida per Carles Casanovas, i
una altra a la cançó eròtica i de do-
ble sentit, dirigida per Artur Gaya
o, el que és el mateix, Quico el Cé-
lio.

celebra el desè aniversari agafant les illes
del Mediterrani com a eix. Mentre els es-
pectacles de pagament omplen la meitat
de l’aforament, les activitats gratuïtes als
envelats s’omplen cada nit.

Nit de glosa a la taverna




