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EL TEATRE DE LA FIRA J. BORDES

El director artístic obre la lectura de
la Fira Mediterrània i hi incorpora el
teatre social i les arts més urbanes

l concepte de Fira Mediterrània podia quedar antic. S’ha
de revitalitzar les arrels folklòriques amb vida actual, amb
noves mirades que permetin una visita més contemporà-

nia, més vinculada al segle XXI. Per això, a la fusió de disciplines
que el director artístic de la fira, David Ibáñez, ja havia anat pau-
tant en edicions anteriors, ara hi dóna l’empenta definitiva. La
cultura popular és aquella que realitza el poble, mes enllà de re-
presentar les seves arrels culturals (que també). Per això, reivin-
dica i presenta enguany un cartell molt més obert. Mirant de fer
propostes que impliquin un treball amb els barris de Manresa,
més allunyats del bategar de la fira i també de sumar accions ur-
banes, de carrer, que potser estan distanciades dels espectacles
d’arrel però que responen a les inquietuds i curiositats del ciuta-
dà de carrer.

Exemples? Funambule evoluciona la disciplina del funambu-
lisme, construint un personatge antiheroi que es troba penjat del
cable, com per accident. I que si hi ha alguna cosa increïble és que
no caigui mai. Els d’Eventi Verticali, que presenten Wanted,
trenquen amb el preciosisme abstracte de la dansa vertical per
incorporar-hi una dramatúrgia còmica. Una de lladres que pro-
curen entrar en un banc. Les cordes són autèntiques. Els escena-
ris, són una projecció a la pantalla, un mapping que converteix els

dos artistes en personatges de còmics i de pega, cosa que aporta
una comicitat indiscutible. Per la vessant social, destaca per ex-
emple la dansa integrada de Jordi Cortés. En la dansa, poden
compartir escenari des d’invidents a disminuïts psíquics amb
ballarins professionals. Els que uns aporten de bellesa i qualitat
de moviment, els altres, de sensibilitat i autenticitat. També hi ha
espai per a l’animació com són els Traps (uns dracs articulats de
tacte molt suau però de mides un pèl inquietants) de la compa-
nyia Efímer o la màgia dels francesos Picto Facto amb Brimbo-
rions, presentant un joc al carrer, entre barroc, imaginatiu i di-
vertit. Cas a part mereix la proposta de Tauromàquina dels
d’Animal Religion. Un detall del muntatge que van presentar a
Tàrrega i que també es va veure puntualment al cicle Circ d’ara
mateix del Mercat de les Flors la primavera passada. La compa-
nyia, absorbida amb el bestiari i la imitació de les bèsties, juguen
amb un toro mecànic per desenvolupar la seva fauna a base de
verticals i de música desacomplexada. El carrer, doncs, és on bro-
llen les inquietuds del poble; això és la cultura popular d’avui.
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Redefinint la trobada

Tendres i gegants.Efímer va estrenar els seus dracs de roba a la
Fira de Titelles de Lleida, el maig passat. / O.VÁZQUEZ

ostre temps

DULCE PONTES

El cantant i percus-
sionista castellà ofe-
rirà divendres a El
Sielu un avançament
en primícia i en for-
mat acústic del seu
nou treball discogrà-
fic, El Man Sur. Parra
és conegut sobretot
com un dels princi-
pals divulgadors i re-
novadors de la músi-
ca d’arrel tradicional
de la península Ibèri-
ca. Com ho suggereix
el seu títol, El Man
Sur mira al sud: al
fandango, la rondeña,
la guajira, l’alegría i la
bulería.

DERVIXOS I
MARSELLESOS

ELISEO
PARRA

La cantant portuguesa pre-
senta aquest divendres al
Teatre Kursaal el seu espec-
tacle Puertos de abrigo, com
el disc en castellà del seu im-
minent nou treball disco-
gràfic bilingüe, Peregrina-
ção. Dulce ja no és només si-
nònim de fado: la seva veu
no té cap tipus de fronteres.

Dissabte a la nit tindrà
lloc al Teatre Kursaal
una de les actuacions
més esperades de la 17a
edició de la Fira Medi-
terrània, la dels Dervi-
xos Giròvags de Da-
masc amb l’Ensemble
Al-Kindî, que arriben a
Manresa en plena gira
commemorativa del
seu 30è aniversari de
treball en comú. Aquest
espectacle únic trans-
porta l’espectador a la
cerimònia del trànsit
sufí, tal com es fa a la
Gran Mesquita dels
Omeies de Damasc.

El mateix dissabte, ja
en la franja de matina-
da, hi haurà un potent
programa doble a la sala
Stroika, amb els valen-
cians Aspencat i els
marsellesos Massilia
Sound System –que
també celebra el seu 30è
aniversari–, dues for-
macions amb vocació
mestissa, compromesa i
100% festiva.


