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Meryl Streep presidirà  
el jurat de la Berlinale
Meryl Streep presidirà el jurat de la 66a edi-
ció del Festival de Cinema de Berlín, que se 
celebrarà el febrer del 2016. L’actriu, que va 
rebre el 2012 un Ós d’Or a la seva carrera i va 
compartir el de Plata amb Julianne Moore i 
Nicole Kidman per Les hores, ha dit que està 
“aclaparada per la responsabilitat”.

Marlon James: un jamaicà 
guanya el Man Booker Prize
L’escriptor Marlon James s’ha convertit en el 
primer jamaicà que guanya el premi literari 
Man Booker, el més prestigiós del Regne Unit, 
amb la novel·la A brief history of seven killings, 
que recrea una història fictícia al voltant del 
intent d’assassinat de Bob Marley el 1976, 
abans d’unes eleccions al país.

Experiments únics, 
cites imperdibles

Cartell

Pregons humorístics  
Màrius Serra, Xavier Albertí i 
Carme Ruscalleda exerceixen 
de pregoners a partir de tres 
(falses) teories: que les llen-
gües, les músiques i les for-
quilles tenen origen català. 

ga [de La Troba Kung-Fú] mesclant-
ne algunes. He estat molt a Grècia, 
i una de les últimes cançons que he 
fet és sobre Atenes, una mena de 
London calling, perquè Atenes està 
bullint. Reconec que pel carrer hi ha 
gent que m’ho demana, però no tinc 
ni la necessitat econòmica ni l’artís-
tica de publicar-les, perquè les can-
çons noves viuen als bars cada dia. 
Quan les toco als bars, de trenta per-
sones n’hi ha vint que les estan gra-
vant amb el telèfon. És una llauna, 
però la part positiva és que en dos 
minuts la cançó arriba a Bogotà, Ca-
racas o Buenos Aires, i quan hi vaig 
amb la banda tothom se les sap. Les 
meves cançons viatgen sense disc. A 
més, una de les coses més maques 
que m’estan passant a Barcelona és 
quan ens ajuntem amb músics del 
carrer. Juguem a futbol i després 
anem a cantar als bars. En diem Lla-
cuna FC, però no és un grup sinó una 
cosa orgànica, un cor d’esperança 
que té aquella cosa dels bars d’irlan-
desos o de gallecs. I ningú és impres-
cindible perquè funcioni aquesta 
energia.e

Punks del segle XV 
El Ball de Dames e Vells de 
Tarragona són els balls par-
lats més antics i trencadors: 
encara avui són un gran lloc 
per a la incorrecció política.

Jotes improvisades 
La banda Astrio ha treballat  
en un laboratori amb la core-
ògrafa contemporània Sònia 
Gómez al voltant de la jota 
ebrenca de Pere Gumbau. 

Roger Mas estrena disc 
El cantautor solsoní hi estre-
narà el disc Irredempt, tot sol 
amb la guitarra i amb una esce-
nografia de Lluís Danés.  

Arts de carrer d’arrel 
La fira presenta set especta-
cles d’arrel tradicional lligats 
a les arts de carrer. En desta-
ca el mallorquí Circ Bover i 
els belgues Les p’tits bras. 

Cinc dies per ballar 
A les ordres de De Loopers, 
uns 100 alumnes de l’IES Pius 
Font i Quer de Manresa pre-
sentaran el que han après en 
una setmana dedicada al ball.

La Fira Mediterrània: on 
s’eixampla la cultura popular

programadors, productors musicals 
i escènics, etc.) passaran els pròxims 
quatre dies per Manresa. “La gràcia 
de la Fira Mediterrània és que som 
la confluència de diversos interes-
sos i això és el que genera una mas-
sa crítica de professionals i de pú-
blic que al seu torn crea unes conne-
xions artístiques que no es donen 
enlloc més. Ningú presta atenció a 
aquest tipus de manifestacions”, 
diu el director.  

Per això treballen per impulsar la 
investigació de nous formats i nous 
gèneres, sovint a partir de barreges 
que aparentment són antagòniques. 
L’exemple és l’espectacle inaugural 
In somni, amb música de la Cobla 
Sant Jordi i el hip-hop de Kulbik 
Dance Company. “Les noves formes 
de cultura urbana i les antigues for-
mes de cultura popular tradicional 
tenen en comú que van néixer al 
carrer i tenen una connexió molt 
potent amb la gent. I per aquí hi ha 
un camí supernatural per fer que 
encara no s’ha fet”, diu Ibáñez. Un 
altre exemple de vigència de les an-
tigues formes de cultura popular 
són el Ball de Dames e Vells de Tar-
ragona: diàlegs improvisats que es 
remunten al segle XV i que, recupe-
rats per actors com Fermí Fernan-
dez i Oriol Grau, “resulten molt 
punkies i irreverents”. Amb un mi-
lió d’euros de pressupost, la fira pre-
sentarà un centenar de companyies 
i 1.003 artistes en 118 funcions, el 
60% de les quals són gratuïtes.e 

In Somni uneix la Cobla Sant Jordi i la companyia de dansa urbana Kulbik Dance amb el 
DJ Mario Nieto en l’espectacle inaugural de Fira Mediterrània. JOSEP TOMÀS

Mil artistes i mil programadors se citen a Manresa

La Fira Mediterrània de Manresa 
està fent mutar el concepte cultura 
popular. Ja no s’ha d’entendre no-
més en la seva accepció folklòrica si-
nó també com la voluntat d’ampliar 
la base social de la cultura perquè 
estigui “a l’abast de tothom”, que si-
gui més oberta, participativa i inte-
gradora. Aquest discurs tan en vo-
ga és el que el director David Ibáñez 
ha imprès ja des del 2012 en una de 
les fires estratègiques del país, que 
celebrarà la seva 18a edició del 15 al 
18 d’octubre. “Agafem la tradició 
com a origen i eix, però la presen-
tem de diferents formes: en el ves-
sant més participatiu, amb les colles 
populars del país; però també en la 
cruïlla amb la creació contemporà-
nia; en connexió amb la cultura ur-
bana; i en espectacles que busquen 
directament la transformació soci-
al i on s’integren col·lectius especí-
fics”, detalla Ibáñez.  

A més, la Fira Mediterrània de 
Manresa s’ha consolidat com una de 
les grans cites de músiques del món 
a Europa, un estil que està entrant 
amb força en festivals com el Prima-
vera Sound. “Les músiques occi-
dentals necessiten cíclicament reo-
xigenar-se a nivell tímbric i rítmic”, 
reflexiona Ibáñez, i per això tornen 
a les fonts originals. Mil professio-
nals de diferents àmbits (artistes, 
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Connexions 
“La cultura 
urbana i la 
popular tenen 
una connexió 
molt potent 
amb la gent”

Manu Chao envoltat d’amics 
vinculats a l’organització del 

festival Esperanzah!: Paco Pecao, 
Gonzalo Fernández, Òscar Rando, 

Oli Martos i Edu Bacardí. MANOLO GARCÍA


