
El creixement de la dimensió
quantitativa va ser ahir al migdia l’as-
pecte més destacat en la valoració de
la Mediterrània 2015 que van realit-
zar els responsables de l’organitza-
ció. L’augment d’activitat a la Llotja
professional ha marcat el certamen
d’enguany, que, en la divuitena edi-
ció, ha viscut una nova festa ciuta-
dana amb el concurs d’artistes com
Roger Mas, Tomatito, Carles Dènia,
La Yegros i els acròbates de Les P’tits
Bras. Lluís Puig, director general de
Cultura Popular i Tradicional, va
avançar que les dates de la fira de 
l’any vinent seran del 6 al 9 d’octubre.

«La fira professional és la nostra
raó de ser, i ha crescut el 6 % respecte
de l’any passat», va apuntar David
Ibáñez, director artístic de la Medi-
terrània, un cop tancat el balanç. «No
podem parlar d’un augment espec-
tacular, però sí que és sostingut, i
cada cop es percep més que la Llot-
ja és un espai on la gent se sent a gust
i hi passen més coses». Com a 
exemple, Puig va explicar que «Man-
resa ha acollit el naixement de la Xar-

xa de Teatres d’Ateneus de Catalu-
nya».

Els 1.115 professionals acreditats
es reparteixen en 848 de catalans, 134
d’espanyols i 133 d’estrangers. D’al-
tra banda, la Mediterrània ha aixo-
plugat enguany 1.003 artistes de 112
companyies, i entre dijous i di-
umenge va aplegar 302 activitats. Per
donar una idea de l’activitat profes-
sional que acull la Llotja, l’organit-
zació va esmentar que entre les pa-
rets del Museu de la Tècnica es van
dur a terme 12 trobades de treball en
xarxa, entre les quals el Wine & Fest
Forum (Festival de Músiques del
Món i Folk).

Satisfacció per dues decisions
Lluís Puig va valorar molt positiva-
ment el canvi de dates que es va es-
trenar la temporada passada. Des-
prés d’una dècada i mitja celebrant-
se a principi de novembre, la Medi-
terrània es va avançar a la primera
quinzena d’octubre per gaudir d’u-
na millor temperatura. El dirigent va
manifestar que «estem contents
d’haver-ho fet», va anunciar que la

19a Mediterrània se celebrarà del 6
al 9 d’octubre del 2016 i va valorar
també amb satisfacció el planteja-
ment artístic d’haver encaminat la
fira cap a les músiques del món i la
cultura popular. «Els professionals
agraeixen la claredat d’aquesta apos-
ta», va assegurar.

David Ibáñez, per la seva part, va
sumar a la valoració «el nivell de par-
ticipació ciutadana, ja que la gent ha
omplert les places i ha assistit als es-
pectacles de teatre amb el 78,74 %
d’ocupació». Vint dels espectacles
programats van exhaurir les entra-
des. El principal responsable artístic
va afegir que «hem de destacar el
Club Mecenes, que demostra que el
teixit econòmic de la ciutat partici-
pa en la fira».

Aleshores, el director artístic va fer
la seva particular llista d’espectacles
destacats, entre els quals «un dels es-
deveniments musicals de l’any, l’es-
trena del nou disc de Roger Mas». Per
a Ibáñez, van ser també rellevants «la
qualitat de l’espectacle inaugural i els
concerts de La Yegros, Carles Dènia,
Ester Rada, el grup ucraïnès Dak-

haBrakha i Tomatito». Així mateix, va
mencionar «els pregons de Màrius
Serra, Xavier Albertí i Carme Rus-
calleda, l’espectacle A vore i mun-
tatges de proximitat com el de Xavier
Bobés i la Cia. Ponten Pie». Ibáñez
també va tenir un recordatori per
Pep Vidal, qui va ser fotògraf oficial
de la fira i va morir pocs dies abans
de l’inici de la Mediterrània.

L’alcalde Valentí Junyent, per la
seva part, es va sumar a la satisfac-
ció col·lectiva pel desenvolupament
de la fira d’enguany, remarcant «el
compromís i la implicació de la ciu-
tat». En clau d’anècdota, va explicar
que «una veïna m'ha dit que no hi
havia tanta gent a la plaça Major des
d’un concert de La Trinca com en
una de les actuacions dels acròbates
de Les P’tits Bras».

Altres xifres proporcionades ahir
per l’organització són que el 60 % de
les funcions van ser gratuïtes, que a
la Llotja hi va haver 45 estands ocu-
pats i que la Fira Passeig va reunir 89
parades. A més, 17 escoles de Man-
resa i la comarca del Bages han as-
sistit al FiraEscoles.

TONI MATA I RIU | MANRESA

L’ESTRELLA
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PUNT FINAL La Mediterrània 2015 ja és història. La quarta i darrera jornada va permetre veure els últims espectacles i va servir per valorar la fira
d’enguany, que per als organitzadors ha resultat un èxit tant en la dimensió professional com en l’àmbit de la participació ciutadana. En el balanç final
destaca l’augment del nombre de professionals acreditats, fet que demostra l’interès creixent pel que el certamen té de mercat artístic

4

La fira apuntala el seu creixement
en l’augment de l’esfera professional

L’organització va valorar els 1.115 acreditats i l’activitat de la Llotja La 19a Mediterrània se celebrarà del 6 al 9 d’octubre

SALVADOR REDÓ

LES P’TITS
BRAS

«L’Odeur de la
Sciure»

LA FIGURA
SALVADOR REDÓ

ROGER 
MAS

«Irredempt»

LA DESCOBERTA
SALVADOR REDÓ

ASTRIO,
RAMON

BALAGUÉ,
SÒNIA

GÓMEZ...
«A vore»

1.115
El nombre de professionals
acreditats va augmentar el

6 % respecte del 2014.

78,74 %
L’ocupació de la capacitat

dels espectacles de
pagament va ser alta.

12
Les trobades de treball en
xarxa van donar activitat a

la Llotja professional.
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La FiraPasseig s’ha consolidat
com un element actiu de la fira,
ben contextualitzat i interessant
per al passejant. Així mateix, va
agradar que hi hagués un espai
gastronòmic fora de la Taverna.

Que les places s’omplin per la fira
s’ha de considerar un èxit. Però
la contrapartida és que la prime-
ra fila d’espectadors dificulta la
visió a la resta. Hauríem de pen-
sar que la gent pugui seure.

El de l’esquerra és de la Festa
Major. El de la dreta, el de la Fira
Mediterrània. Ambdós cartells són
sospitosament semblants, tot i
que d’autors diferents, i han
penjat dels fanals de la ciutat amb
poques setmanes de diferència.
Curiós... i evitable

Pep Garcia
GESTOR CULTURAL I ESCRIPTOR

Zulima Martínez
ESCRIPTORA

«Em costa saber què vol
dir músiques del món»

Cada fira té una vedet. La d’enguany és el deliciós
espectacle de circ de Les P'tits Bras a la plaça Major.
Ara bé, no asseguraria l’encaix conceptual amb la fira.

L’acció 24 hores, d’Ada Vilaró. No li he trobat sen-
tit, dins la fira. A fora potser tampoc.

El treball de laboratori d’Astrio. Per si mateix ja jus-
tifiquen una fira. Ah! i l’irreverent Ball (malparlat)  de
Dames i Vells de Tarragona.

Tomatito va ser un luxe. No és l’únic infiltrat. Està
bé que en una fira hi hagi infiltrats. On, si no?

És bo que la fira mediterranegi. Músiques del món
em costa saber què vol dir. Reivindico la cobla. 

Res és més modern que la tradició, si respira.

Sant Domènec reconvertit en espai de carrer i circ.

L’Envelat-Taverna no va. Si hi ha un bar no pots de-
manar silenci. 

La seva definició conceptual li obre portes.

La seva indefinició real de continguts li tanca fi-
nestres per ser entesa. Què hi encaixa i què no?

El mitjó de Tàpies. Conté l'esperit de la fira.

Alguna del darrer disc de Txarango. I la posaria a
tot drap pel carrer. Muntaria una festa.

Em ve al cap el Bestiari de Pere IV.

Ningú va dir que seria fàcil. Des que es van co-
mençar a agradar, la cosa va anar més. Ja ho té la ciu-
tat. Li costa arrencar, li costa ser, li costa vibrar.

Li sobren paradetes gastrono-sé-què, que fan
ambient, sí,  però no tenen sentit. Li falta un mer-
cat amb denominació d’origen fira. I ha faltat
interacció itinerant al carrer.

No sóc de notes. No m’ha quedat mal cos.

Una proposta en què els edificis i espais in-
teractuessin. Un circuit. Encaix entre actors,
públic i espai. Ajudaria a re-
descobrir llocs.

Escrivint. A Cotlliu-
re, envoltat de calma
i memòria. La fira
també va de me-
mòria, oi?
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«Sóc a la Mediterrània?
O a la fira de Tàrrega?»

Les P’tits Bras: tendre, senzill i apassionat, circ amb
els additius ben mesurats.  

Estampades. Em van fer perdre el fil.

A vore. Astrio, Ramon Balagué, Sònia Gómez, Pere
Gumbau i Pau Puig, exemple de convivència entre la
tradició, la modernitat i el folklore. Espectaculars!

Ada Vilaró amb la seva performance: Públic Present
24 hores. Una proposta curiosa… però… sóc a la Fira
Mediterrània? O a la de Tàrrega? 

Jo sóc, sense cap mena de dubte, de les músiques
del món. Cheikh Lô i Ester Rada.

La tradició és modernitat. La modernitat és tradi-
ció.

La plaça Major, el millor espai per encabir l’es-
pectacle que oferien Les P’tits Bras.

A l’Envelat-Taverna s’hi va a estar a les fosques… 

Mirar.

Saber què és mira.

Un retaule de la Seu.

La Rambla, d’en Quimi Portet

Mentre rumiava la pregunta en una taula de Las
Vegas, Xavier Garcia m’ha servit les patates braves i
la resposta: La fira és un atles. Que gran, el paio!!!

Quan he trucat per preguntar-l’hi, comunicava.

Li han sobrat les paradetes del Passeig.

Cal posar-li nota? Respecte a qui, en
relació amb què?

No puc fer de directora artística.
Ara bé, com a espectadora l’any
vinent m’agradaria veure algun

espectacle de literatura de
cordill, un tipus de poesia
originalment oral acompa-
nyada de música.

A l’era, a buscar pols.18
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El millor espectacle
d'aquesta fira?

La decepció?

La descoberta?

L’infiltrat?
Vostè és més de música

mediterrània o de músiques
del món?

La tradició pot ser moderna?
La millor plaça-espai

d'aquesta edició?

A l'Envelat/Taverna s'hi va a...

La millor virtut de la fira és...

El pitjor defecte de la fira és...

Si la Mediterrània d'aquest
any fos un quadre seria...

I si fos una cançó?

I un llibre?

A Manresa li agrada la
Mediterrània?

Què li sobra o què li falta a
aquesta Mediterrània?

De l'1 al 5: quina nota li
posaria?

Faci de director artístic.
Quin espectacle (de qualsevol
gènere) voldria veure l'any
que ve?

Si no hagués passat el cap
de setmana a la Mediterrània,
on hauria anat?
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QUIN ESPECTACLE DE LA MEDITERRÀNIA RECOMANARÍEU?

Dir les coses pel seu nom
«M’ha agradat el ball parlat de
dames i vells que feien a la plaça
Major. Han dit les veritats, a mi
m’ha agradat que de tant en tant
se’n sentin. Eren molt moderns,
molt verds». 

ENCARNA LEIVA
MANRESA

Unes occitanes peculiars
«Ens han agradat unes occitanes,
Les Bethmalais. Ens han cridat l’a-
tenció els vestits i els balls i ens
hem quedat a veure-les. Sobretot
els balls i els crits que feien en ba-
llar, molt folklòrics!»

LAURA ANDREU
BARCELONA

El teatre que recorda l’abans
«He anat a gairebé a tots els espec-
tacles del carrer. M’ha agradat molt
el de les franceses a Las Vegas (Les
Mobilettes), de la manera que ac-
tuaven, amb molta desinhibició, ens
ha recordat coses d’abans». 

MONTSE PESSARRODONA
MANRESA

Un concert que no té preu
«Em va encantar el concert del
Roger Mas, vam gaudir-ne molt
perquè el disc és potent, ell té per-
sonalitat, a més era l’estrena del
disc i tot plegat encara ho fa més
interessant». 

AURÈLIA BRUNET
MANRESA

Un circ diferent 
«Hem anat a veure Les Bethmalais,
Les Mobilettes i el Circ Bover. Em
quedo el circ, era bonic, l’especta-
cle, era de força, d’equilibri, la core-
ografia estava prou aconseguida i
fer-ho amb bambú és curiós». 

TOMÀS MAGALLÓN
SANT ANDREU DE LA BARCA

i ha noms propis sense
els quals els divuit anys
de la fira Mediterrània
no s’entendrien. Tot so-

vint són persones anònimes, o que
passen desapercebudes.

És el cas de Jordi Rubio, director de
l’Esbart Dansaire de Rubí. Ha assis-
tit a totes les edicions de la fira 
menys les dues primeres. Gairebé
sempre ha ballat, tant sigui en places
de la ciutat com a la Sala Ciutat, el
Kursaal o el Conservatori: «m’hi sen-
to com a casa. Quan vinc saludo la
gent, em trobo coneguts... Es crea un
microclima».

Ahir feia doblet. Va passar la tar-
da al pati del Kursaal, ensenyant el
Ball d’Homenatge creat pel seu tiet,
el coreògraf Joan Serra, estretament
vinculat a la fira i mort fa dos anys. La
intenció és que dansa i música es
converteixin en un Aurresku català
que serveixi per fer més solemnes les
grans celebracions.

En acabar se’n va anar amb els
components de la Fundació Masca-
ró a canviar-se al vestuari del Kursaal.
És un dels cinquanta artistes que ahir
van participar a l’espectacle de cloen-
da. Portaven a escena La viola d’or
(1914), la primera obra de sarsuela
catalana escrita per a cobla i veus.

«És la primera vegada que ballo
sarsuela! Tot són noves experiències»,
explicava content. Era l’estrena i els
assajos s’havien allargat dissabte
fins a quarts d’una de la matinada al
teatre Sarrià de Barcelona. Com-
partia escenari amb actors, la cobla
Marinada de Badalona i el cor AR-

SinNOVA. «És una fira que va co-
mençar sent casolana, que ara és in-
ternacional i que segueix sent ne-
cessària», explicava Rubio.

La platea del Kursaal estava plena,
sobretot de persones de cinquanta
en amunt, sarsueleros. Una cita nos-
tàlgica en un intent d’actualitzar una
obra centenària. «Hem optat per no
avergonyir-nos del to naif de la his-
tòria, ni perquè sigui un teatre po-
pular que només vol entretenir»,
deia Jordi Prat i Coll, el director es-
cènic. «Hem volgut fer un conte per
a la gent gran i als amants de la co-
bla els haurà agradat», explicava.

«Està molt bé que la fira estigui
lliure de prejudicis; recuperar un
espectacle així és anar a contracor-
rent», afegia. Entre el públic, però, ga-
irebé cap jove.

Qui també s’ho va perdre va ser el
director musical, Diego Martín Et-
xebarría, a Tòquio, on ha guanyat un
concurs de direcció orquestral.  

H
MARC SERENA | MANRESA

La primera vegada que en
Jordi ballava una sarsuela

La cobla Marinada de Badalona, un cor, actors i un cos de dansa van tancar la Mediterrània amb «La viola d’or»

SALVADOR REDÓ

a Fira Mediterrània ha
accentuat enguany la
seva atenció a les mani-
festacions de la cultura

popular del país. A partir d’aquesta
edició, es vol dedicar cada any a un
esdeveniment destacat i l’estrena li
ha tocat a la Festa Major de Vila-
franca, pel grau de preservació del
seu ric patrimoni i per la gran im-
plicació dels veïns. Se celebra en co-
incidència de dates amb la festa
grossa de Manresa, i manté una es-
tructura similiar des del segle XVII.

A Manresa es va poder veure ahir
al migdia, en una cercavila entre
la plaça Major i la plaça Sant
Domènec, una selecció
dels balls populars vi-
lafranquins. El drac és
la figura més repre-
sentativa del bestiari
de foc, i diuen que la
més estimada pels
menuts. Però ahir
molts petits es van es-
pantar amb els espetecs i
les espurnes. L’espectacularitat
la hi van posar els dansadors del ball
de pastorets, amb un acolorit bastó
que tant els servia per picar i saltar
com per fer coreografies que aca-
baven amb un ballador alçat. La
delicadesa anava a càrrec del ball de
gitanes, trenant i destrenant les cin-
tes lligades al pal. I la simpatia era
cosa dels capgrossos, dos pagesos
amb raïms a les orelles i dos gitanos.

Mareta de Déu de l’Alba
Ara bé, just abans de l’inici del se-
guici, Manresa va acollir una repre-
sentació singular: el Ball de Dames
i Vells de Tarragona, que pocs cops

s’ha fet fora del seu lloc original.
Abans de començar, els especta-
dors ja iniciats avisaven que valia la
pena de veure, però que calia no es-
pantar-se amb les paraules gruixu-
des. El ball tarragoní, amb referèn-
cia escrita que es remunta al 1514, es
caracteritza pel llenguatge pujat de
to, sexual i escatològic,  per dir veri-
tats sobre la realitat actual (local, ca-
talana, espanyola i europea) amb un
punt de sàtira i falta de respecte. 

Els protagonistes són quatre vells
i les seves parelles, acompanyats
de dos dimonis, l’alcalde, el guàrdia
civil i el mossèn. En plantilla, com-

pletament masculina, tenen ac-
tors tan coneguts com Oriol

Grau o Fermí Fernán-
dez (ahir absent per-

què tenia un casa-
ment). Ahir van fer
una adaptació man-
resana dels seus dià-
legs irreverents, que

van iniciar amb una
referència «a la Mareta

de Déu de l’Alba, protecto-
ra de Manresa», per passar a re-

partir estopa a tort i a dret: «estem
amb l’ai al cor amb la CUP i  Junts pel
Sí, que si no es posen d’acord la mare
que els va parir!». Hi va haver refe-
rències a la Pantoja i Núñez i Na-
varro, a Sánchez Camacho, als Bor-
bons, a Varufakis i la Merkel, «al
mossèn del Vaticà que ha sortit de
l’armari, i que té un nòvio català que
li repassa el rosari»... per acabar
amb una cridòria conjugal sem-
blant a Mujeres y Hombres y Vice-
versa. Els actors van acabar l’actua-
ció amb el convenciment que a
Manresa tant es riu amb les bromes
polítiques com amb les de pets.

L
PEPA MAÑÉ | MANRESA

Els de Tarragona
canten les veritats
de forma gruixuda

La cultura 
popular es

magnifica amb
una selecció de

balls del seguici de
la Festa Major de

Vilafranca
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FOTOS I ENTREVISTES DE R.A.V.

Jota i rock vs. parades
«L’any passat es podia entrar a
més espectacles en edificis on
podies entrar i ara tot és més di-
ferent, amb més botigues de
menjar... Dels de carrer, em va
agradar la barreja de jota i rock». 

CARLES SALA
MANRESA

Les P’tits Bras no es veien bé
«Vaig anar a veure Les P’tits Bras a
la plaça Major i l’espectacle de jota
al Kursaal. Em quedo les jotes, amb
una bona coreografia, perquè el de
la plaça no el podies veure gaire bé
per culpa de l’espai». 

FRANCESC BELTRAN
MANRESA

Al nen li ha agradat
«Hem anat a una mena de corre-
foc. M’han agradat els balls d’Occi-
tània de la Plana de l’Om i al nen,
pel que es veu, també. Crec que li
ha agradat per la música i pel movi-
ment, suposo». 

MARC CÁNOVAS
MANRESA

Una fira només cultural 
«Les danses, els geganters, tot
això està molt bé, però les parades
de menjar sobren totes! No hi en-
caixen. Ens va agradar molt la xa-
ranga penedesenca (Sidral Brass
Band), tocaven molt bé». 

JOAN GARCIA
MANRESA

Un espectacle sorprenent 
«Recomanaria el Circ Bover perquè
l’entramat de bambú és molt origi-
nal. És un espectacle de circ de nú-
meros que normalment es fan amb
altres coses i la gràcia és com ho
fan, amb equilibris... ben trobat». 

ARNAU TORRAS
MOIÀ

Cheick Lô és considerat el principal ambaixador de la música senegalesa

MARIA OLIVA

La representació del Ball de Dames i Vells de Tarragona, amb l’actor, director i guionista Oriol Grau (a l’esquerra)

SALVADOR REDÓ

Espectacular salt del ball de pastorets de Vilafranca a la plaça Major

La cercavila festiva, amb els capgrossos

MIREIA ARSO

Una de les actuacions del ball de les gitanes

espullats. Així és com
van acabar la majoria
dels assistents i la totali-
tat dels membres del po-

pular conjunt Oques Grasses ahir en
una sala Stroika plena a vessar durant
la seva última cançó, Passos impor-
tants, que com ja és habitual clou els
concerts de la banda enmig de salts,
balls, càntics –«Els passos importants
se solen fer sense roba!»– i samarre-
tes fent voltes a l’aire. Abans, el grup
format a Roda de Ter ja havia conta-
giat la festa al públic amb versions
com I wan’t to break free i temes pro-
pis –les més aclamades, Cul i Sexy–

que van fer moure tothom. I és que
als Oques Grasses, als quals es van
acabar les piles de la guitarra, no els
va faltar energia en un animat con-
cert que va precedir l’actuació de
Cheikh Lô. 

Malgrat haver aixecat força ex-
pectació prèvia, el senegalès no va
aconseguir mantenir el volum de pú-
blic i la sala es va buidar. Els més fi-
dels, però, es van situar al davant i no
van deixar de ballar en tot moment.
Amb un repertori de llargues peces
amb barreja de sons africans i música
reggae i que deixa amplis espais per
a la improvisació, Lô va demostrar ser
home de poques paraules. Amb una
estètica peculiar i rere les fosques
ulleres de sol rodones, amb prou fei-
nes va dir «hola» i «gràcies». De rit-
me, però, no n’hi va faltar. I és que el
senegalès, acompanyat per una ban-
da de músics també africans –saxo,
bateria, guitarra elèctrica i baix– no
només va cantar; també va encarre-
gar-se de la percussió. 

D
MARIA OLIVA CAMPABADAL | MANRESA

Oques Grasses i
Cheikh Lô: nit de
contrastos a la Stroika
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ls quatre components
de DakhaBrakha feien
cara de cansats. S’ha-
vien llevat ben d’hora a

Kíev, a Ucraïna, per poder agafar
l’avió i arribar a Manresa a temps per
al concert de dissabte a la nit. 

«M’he llevat a les sis», deia ex-
hausta l’Ira, la seva mànager. «Ens

han passat mil peripècies amb els
instruments i el passaport, quan el
taxi ha arribat a Manresa no parava
de fer voltes... però ja està!».

El grup fa uns quants anys que no
para de moure’s pel món, sobretot
des que van ser descoberts el 2012
pel festival Womex.

Malgrat la bogeria de viure entre
avió i avió, quan arriben a un esce-
nari són capaços de crear una at-
mosfera que deixa tothom emba-
dalit.

«Vam néixer en un teatre i ens in-
teressa molt que es creï un ambient
especial, que les veus es convertei-
xin en un instrument més i que no
calgui traduir les nostres lletres per-
què siguin enteses», explicava Mar-

ko Halanevych després del concert.
L’èxit els enganxa en un dels mo-

ments més difícils de la història del
seu país. «Estem col·laborant en tot
el que podem, tocant allà on ens de-
manen. És impossible mirar cap a

una altra banda. Volem ser inde-
pendents, no formar part d’un país
soviètic d’una altra època. Tenim la
nostra manera de funcionar, amb
una cultura que ve de molt lluny i
rica, que volem compartir».

DakhaBrakha s’han convertit en
ambaixadors del seu país. «A través
de la nostra música volem explicar
d’on venim, que se’ns conegui. De-
mostrar que som uns europeus nor-
mals i corrents».

E
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Llevar-se a les sis a
Kíev... i arribar baldat

Els ucraïnesos DakhaBrakha van oferir un dels concerts més fascinants de la fira, a la sala El Sielu

 AFLEL: «Monstres». Basat en On
habiten els monstres, de Maurice
Sendak, la companyia catalana mostra
els temors i angoixes des de la mirada
d'un nen de 7 anys. Una faula en què els
jocs de llum esdeven un element
imprescindible, juntament amb la
manipulació d'objectes, la identificació
dels sons i alternançs de personatges. Hi
intervenen Jaume Madaula, de La Riera, i
Georgina Latre, de Ventdelplà. -
Assumpta Pérez

 AGRUPAMENT D’ESBARTS DANSAI-
RES-JAUME ARNELLA I JORDI RUBIO:
«Tall i i Ball de l’Homenatge».
Timidesa dels més grans i entusiasme i
predisposició dels més petits; un taller
de dansa a càrrec de Jordi Rubio i música
en directe de Jaume Arnella. No cada dia
es pot aprendre a ballar l'aurresku. La
classe de diumenge a la tarda, amb més
espectadors que participants, va agradar
i divertir fins a fer la coreografia
completa apresa. -Assumpta Pérez

 AUXILI: «Detonem l’estona». Els
valencians, hereus de la generació Obrint
Pas, van portar dissabte a la Taverna la
seva música reivindicativa i festiva basa-
da en l'estil reggae. Vents, percussió,
baix, guitarra elèctrica i veus van fer
ballar a la cinquantena llarga de
persones –grans i petits–. En el bis final,
públic i artistes es van fondre en rítmics
aplaudiments. Com a comiat, agraïments
i una invitació: «ens veiem a la nit de
festa a l'Stroika!» -Maria Oliva

 CARLES DÉNIA AMB LA NOVA
RIMAIRE: «L’home insomne».
L’artista valencià va presentar divendres
el seu nou disc al Sielu, en format íntim, i
ho va fer acompanyat pels músics de la
Nova Rimaire: guitarres, guitarrons i
llaüts van complementar a la perfecció la
potent veu del cantaor. El conjunt va
interpretar jotes, ritmes flamencs i peces
de cant d’estil valencià, un gènere tradi-
cional. Dénia es va mostrar molt proper
al públic i va fer broma amb el «caloret»
que feia a la sala –que va provocar que
les cordes dels instruments s’haguessin
d’afinar força sovint–. -Maria Oliva

 CIRC BOVER: «Vincles». Poc con-
vencional l'aposta de circ de la compa-
nyia mallorquina. Complexa, tècnicament
precisa i amb un bon domini en la realit-
zació i execució del muntatge. Els estris,
realitzats amb materials naturals com les
canyes de bambú, va arrencar aplau-
diments, boques badades i algun petit
ensurt. Una troballa. -Assumpta Pérez

 COMPANYIA MARTA CARRASCO:
«Bon Nadal o l’últim sopar». És el
darrer projecte social de la coreògrafa i
ballarina i, en aquest cas, la companyia la
integren persones amb malalties
mentals. El resultat final és un taller
d'expressió emmarcat a les festes

nadalenques. Regust amarg, àcid, poc
dolç però amb un especial humor, amb
bona sintonia amb els assistents. -
Assumpta Pérez

 ERTZA: «El show del espectador».
Música en directe en una fusió de street
dance i dansa contemporània. Tres
ballarins i un speaker (el text arribava
massa distorsionat) mostraven aquesta
fusió, amb influències d'altres modalitats
escèniques. -Assumpta Pérez

 ESBART CIUTAT COMTAL: «La
Maresma». Amb un teatre Conservatori
a mig omplir i un públic força fred,
l’Esbart Ciutat Comtal va fer ahir un
recorregut a través de diverses danses
tradicionals dels Països Valencians, entre
les quals els Balls de les Terres de l’Ebre
o el Bolero de Castelló. També van
interpretar Marxa, una dansa de creació
a partir de temes tradicionals
catalans –com La presó del Rei de França–
i Viatge, peça inspirada en músiques
valencianes en què els balladors van
incorporar els els bastons. -Maria Oliva

 FARRÉS BROTHERS I CIA: «El
silenci d’Hamelín». Amb l'inconfusible i
particular segell de la companyia, arriba
una nova mirada del clàssic que inclou la
Clara, una nena sordmuda de naixement.
L’objectiu és fer proper el llenguatge
dels signes. Va engrescar els més petits,
que en sortir cantaven i feien comentaris
entusiasmats. El millor baròmetre. -
Assumpta Pérez

 GERMÁN DÍAZ: «Método
Cardiofónico». Als anys 40, el doctor
Iliarte va gravar els batecs del cor dels
seus pacients per poder estudiar millor
les cardiopaties. Ara, des d'una vessant
poètica, i musical, l'artista castellà
Germán Díaz ha fet servir aquests sons
com a bases rítmiques del seu nou

Els alumnes de tercer d’ESO de l’institut Pius Font i Quer, a l’escenari del Kursaal amb «Five days to dance»
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Els igualadins Farrés Brothers i Cia han estrenat «El silenci d’Hamelín»

L. BUSQUETS/ACN

Actuació a la Taverna de NEWCat_ètnic, amb el santfruitosenc Adrià Grandia

SALVADOR REDÓ
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ón dos dels sex symbols de
la música folk catalana.
Són amics, han coincidit
en projectes diversos i

acumulen un currículum d’infinits
concerts. Quan pugen junts dalt d’un
escenari amb dos acordions no cal
preparar-ho gaire. Sobretot si, a més,
hi ha un equip de cambrers que va ser-
vint cava a dojo. L’explosió d’alegria
està assegurada.

Així va ser dissabte a la nit al res-
taurant Vermell de Manresa, en una
mostra del festival Decanta de Sant Sa-
durní d’Anoia, que proposa combinar
música, vins i caves d’autor.

Joan Garriga (Dusminguet, La Tro-
ba Kung-Fú) i Carles Belda (Pomada)
van coordinar-se amb Pere Mata, que
regenta una empresa familiar de ca-
ves que tenen el seu nom, a Sant Sa-
durní d’Anoia.

Van oferir quatre caves diferents,
que anaven en relació amb les can-
çons que es cantaven. Per al final va
deixar el més preuat, el seu Família na-
ture Gran Reserva 2009, que van ser-
vir en una copa de vi.

Musicalment, la nit va passar per
Ovidi Montllor, Guillermina Motta i
Manolo Escobar i va acabar amb una
bona tirallonga de garrotins.

«Hosti, aquest cava deu portar al-
cohol o algu, no?», es preguntaven.

S
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Una, dues, tres... i quatre copes

Joan Garriga i Carles Belda van oferir un concert maridat amb copes de cava

JOSEP TOMÀS

projecte, que dissabte va fer parada al
Sielu davant d'un públic que no va omplir
del tot l'espai però que va quedar
magnetitzat per les melodies dels
instruments mecànics, el característic
violí de roda de Díaz i la parella de
clarinets que Benjamín Otero feia sonar
intercaladament, en un emotiu diàleg
amb els batecs com a teló de fons. Un
concert peculiar. -Maria Oliva

 JORDI FÀBREGAS, CELDONI
FONOLL, MIQUEL GIL, PEP GIMENO
«BOTIFARRA» I TONI TORREGROSSA:
«Ovidi Popular, 20 anys!». Un teatre
Conservatori molt ple va ser testimoni,
dissabte, d’un homenatge a cinc veus a
la cara més popular d’Ovidi Montllor.
Temes com Homenatge a Teresa, La
cançó del Cansat o Tot esperant Ulisses
van sonar durant un viatge poètic,
musical i emocional que va transportar
als assistents al passat que va viure el
cantautor. -Maria Oliva

 KAMILYA JUBRAN, SARAH MURCIA
& WERNER HASLER: «Wasl».
Dissabte, la peculiar proposta de la
cantant i compositora palestina Kamilya
Jubran –amb una combinació de llaüt
àrab, trompeta i contrabaix i una
sonoritat sovint força dissonant– no va
acabar de convèncer el públic del Sielu,
que, malgrat omplir l’espai a l’inici, va

anar marxant a mesura que avançava el
concert. Amb el projecte Wasl, l’artista va
presentar diversos poemes musicats,
que es van projectar, traduïts al català, a

la paret esquerra de la sala. Unes
cançons que parlaven d’amor i de dolor,
de guerra i de nostàlgia, d’Orient i
d’Occident. -Maria Oliva

 LES BETHMALAIS. Amb una
indumentària original, que incloïa uns
esclops molt punxaguts, l’espectacle de
Les Bethmalais va aplegar desenes de
persones en les seves diverses
actuacions, encuriosits pels balls
tradicionals típics de la zona francesa de
Saint-Girons. A càrrec d’una quinzena de
dansaires amb acompanyament musical.
-Maria Oliva

MAKABUNDA. La música tradicional
polonesa es va fer sentir ahir a la tarda
en una Taverna força plena. El conjunt
Makabunda, vingut directament des de
Polònia, va sorprendre amb un so força
estrident –i un volum massa alt– però
també molt festiu. Els membres del grup
es van dirigir al públic en castellà amb
constants apel·lacions a la participació

que no van tenir una resposta gaire
entusiasta. El millor de l’actuació, sens
dubte, van ser els solos del clarinet i del
violí. -Maria Oliva

 NEWCAT_ÈTNIC: «Ruralisme
il·lustrat». Reivindicant la música
tradicional catalana i fent un repàs a
diversos temes populars –entre els quals
Margarideta, El Testament d’Amèlia o Els
Tres Garbarets– el conjunt NEWCat_ètnic
va posar punt i final a la fira amb un
concert que va omplir la vela del pati del
Casino. La percussió, el xilòfon i diversos
instruments de vent-fusta, així com el
peculiar violí de roda –interpretat pel
santfruitosenc Adrià Grandia– van
acompanyar les dues potents veus
femenines. -Maria Oliva

 VAiiVÉ AMB BRODAS BROS. Fusió de
dues cultures. La urbana, amb el hip-hop
de Brodas Bros al ritme dels instruments
tradicionals dels Vaivé. Una bona aposta
destinada a un públic infantil i adoles-
cent, malgrat certs moments de reitera-
ció. Les coreografies més arriscades van
ser victorejades. -Assumpta Pérez

 XÀLDIGA: «La Moscada de
Manresa». La plaça Major va retronar de
valent amb un espectacle de foc, fum,
espurnes, dracs, dimonis, diables, xiulets,
petards i tabalers que es va desenvolu-
par a peu de carrer i també a la façana
de l’edifici de l’Ajuntament i que va
aplegar centenars de persones. La
sonora i lluminosa Moscada va incloure
cercavila i castell de focs. -Maria Oliva

El pati de la casa Lluvià va acollir Aflel amb el seu espectacle «Monstres»
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Xàldiga va aportar empremta manresana a la fira amb la Moscada
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Carme Ruscalleda va cuinar el pregó de clausura a la plaça Major
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La inesgotable cuinera
Carme Ruscalleda va

instal·lar-se davant de l’ajun-
tament de Manresa amb bata
blanca i dues olles. Cada ve-
gada que hi posava la mà en
sortia una rosa, un llibre, un
peix o uns quants alls. A par-
tir de cada ingredient va anar
teixint un pregó clar, divertit
i contundent. Va carregar
contra el menjar escombra-
ries, «si no en compréssim,
s’acabaria», va elogiar els
bons tomàquets «no els que
semblen boles vermelles per
a l’arbre de Nadal», i va expli-
car que algun dia potser
menjarem insectes i medu-
ses. «Estirar el fi de la cuina
és estirar el fil de la histò-
ria». Tot, en 15 minuts.
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Què hi deu haver
a l’olla màgica?

Requereix:
� Edat 30-40 anys
� Estudis mínims FP-2 branca mecànica
� Experiència comercial
� Comunicació fluïda

Es valoraran altres opcions que no compleixin tots els 
requeriments sol·licitats

S'ofereix:
� Jornada laboral de dilluns a divendres
� Sou conveni + plus variables
� Bon ambient de treball en equip

GRUP D ’AUTOMOCIÓ

Necessita

Assessor serveis / Comercial postvenda

Envieu C.V. a pausala@salateam.com
Reserva absoluta


