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LA FIRA DE LA MAJORIA D’EDAT Més d’un centenar de companyies, 35 estrenes i nou coproduccions són algunes de les xifres de la divuitena
Mediterrània de Manresa, que després de set edicions substitueix l’artista convidat per tres pregoners. L’espectacle inaugural el signarà la Cobla Sant Jordi
i Kulbik, i la cloenda serà un homenatge a Enric Morera. Xàldiga, Esbart Manresà, Orfeó Manresà, Tirallongues i alumnes del Pius són l’aportació ciutadana
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La Mediterrània canvia l’artista convidat pel
trio Màrius Serra, Xavier Albertí i Ruscalleda
La fira se celebrarà del 15 al 18 d’octubre amb noms com Roger Mas, Tomatito, Kulbik, Ester Rada o Carles Belda i Joan Garriga

El periodista i escriptor Màrius
Serra es va convertir ahir, a l’Espai
Rubiralta de Manresa, en el prota-
gonista indiscutible de la presenta-
ció del gros de la programació artís-
tica de la divuitena Fira Mediterrà-
nia. No perquè sigui adepte al cer-
tamen; tampoc per haver cantat un
rap amb Els Laietans fa dos anys, sinó
perquè Serra, amb el director d’es-
cena Xavier Albertí i la cuinera Car-
me Ruscalleda, inauguren un nou
projecte de la fira que substitueix la
figura de l’artista convidat, fins ara un
dels trets distintius del certamen. La
nova proposta es dirà Pregons i ca-
dascun dels tres protagonistes tindrà
15 minuts per, a través de tres ac-
cions, convèncer el públic de per què
la cultura popular és potent i vi-
gent. Tot ells, això sí, de manera se-
parada i en tres moments diferents
al llarg de la celebració de la fira.

Pregons no neix amb vocació de
continuïtat  sinó com un «projecte
singular d’aquesta edició», explica
David Ibáñez, director artístic del
mercat manresà. Aquesta «trans-
formació del concepte d’artista con-
vidat» (que l’any passat ja no es va
poder desenvolupar com estava pre-
vist per la mort de Peret) es jugarà a
la prèvia a través de petites càpsules
que s’aniran publicant als mitjans i
després, ja, a la fira.  Màrius Serra serà
l’encarregat d’obrir el foc amb «Pre-
gó poliglot sota el paraigua d’una
única llengua» ( o «com demostrar
que el català és la mare de totes les
llengües del món»). Quinze minuts
de dissertació, el dijous 15 d’octubre

al teatre
Kursaal abans
de l’espectacle inaugural, In Somni,
que oferiran Kulbik i la Cobla Sant
Jordi. Divendres 16, el músic i di-
rector d’escena Xavier Albertí comp-
tarà amb la seva inseparable Wanda
Pitrowska, curiosa directora d’or-
questra polonesa inventada pel di-
rector del TNC, amb qui oferirà un

«Pregó a
dues bandes i
una sola veu amb piano» en un es-
pai no menys curiós: el saló del pri-
mer pis de la Buresa. I finalment la
cuinera estrella Carme Ruscalleda
prepararà un «Pregó de forquilla i to-
valló», que es podrà veure a la plaça
Major de Manresa el diumenge 18
d’octubre.

RogerMas
El cantautor
solsoní serà un dels grans protago-
nistes de la fira de la majoria d’edat.
Mas  ha triat la Mediterrània per es-
trenar el seu últim disc, Irredempt.
Ho farà sol amb una guitarra i acom-
panyat únicament de l’escenografia
de Lluís Danès. La resta de noms
propis del certamen seran el guitar-

rista flamenc Tomatito, en la seva
única actuació a Catalunya; Kulbik

i la Cobla Sant Jordi, que estrenaran
In Somni, el projecte de hip-hop i co-
bla que va néixer en l’edició passa-
da de la fira; la veu d’Ester Rada, una
cantant israelianoetíop «cridada a ser
un dels grans noms del soul», segons
Ibáñez, i la trobada entre els acor-
dionistes Carles Belda i Joan Garri-
ga. Les entrades per als espectacles
de pagament ja són a la venda.
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La Fira Mediterrània arriba als
18 anys «amb un posicionament
estratègic  i polític clar», convertida
en un dels sis mercats «cabdals»
del país, segons Lluís Puig, direc-
tor general de Cultura Popular.
Per a Puig, la vàlua com a espai de
transaccions econòmiques del
món de la cultura és «innegable»
però la Mediterrània s’ha de valo-
rar encara més per ser «una àgo-
ra d’intercanvi d’idees i coneixe-

ments», valors que, va subratllar,
«aporta la cultura popular». El di-
rector artístic de la Mediterrània,
David Ibáñez, va destacar els dos
eixos d’un certamen –cultura po-
pular i músiques del món– al qual
s’ha de sumar «els projectes par-
ticipatius de transformació so-
cial» que atorguen una «persona-
litat única» a la fira. Per a Ibáñez,
la Mediterrània reivindica una
cultura popular en «transformació

constant» en una edició que està
convençut que serà «especialment
contemporània i participativa».
La presentació del gros del pro-
grama (el 80 %) la va tancar l’al-
calde de Manresa, Valentí Junyent,
que va posar sobre la taula la im-
plicació del teixit associatiu i una
fira que «ha fet els deures, com ens
va demanar el conseller», i ha es-
tablert ponts d’internacionalitza-
ció com a mercat d’intercanvi.

Un dels sis mercats «cabdals» del país

Amb tres paraules i una història
va definir ahir Màrius Serra què

era, per a ell, la cultura popular: èxit
(per la perdurabilitat de les propos-
tes); eviternitat (que té un principi
però no un final); i incorpori (sinònim
d’immaterial i homògraf del verb in-
corporar). I una història: Màrius Serra,
en la seva adolescència noctàmbula,
passava de nit per davant d’un edifici
que un dia tenia parets amb rajoles
valencianes i l’endemà era d’obra vis-
ta. Amoïnat, Serra va decidir passar-hi
de dia. Era una escola d’arts i oficis
que servia perquè els alumnes hi fes-
sin les pràctiques «sobre l’edifici». La
història «de l’edifici mutant» va ser-
vir a Serra d’«al·legoria» per explicar

què és la cultura i la cultura popu-
lar: «mutació, transformació però
sempre amb una explicació i un
origen». El tercet explicarà la
seva «visió de l’edifici mutant».
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Serra i la història de
«l’edifici mutant»
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