
El pregó número 2 de la
Fira Mediterrània, a càr-

rec de Wanda Pitrowska, va
deparar l’oportunitat de visitar
el pis principal de l’edifici mo-
dernista de la Buresa. La famí-
lia propietària, d’Assegurances
Santasusana, va ser generosa:
va donar la benvinguda als es-
pectadors i va obrir les portes
de totes les habitacions per-
què es pogués fer un cop d’ull
a la decoració vintage. Del pre-
gó se’n va fer dues sessions,
perquè al saló només hi tenien
cabuda 60 persones. Pitrows-
ka, que s’assembla sospitosa-
ment a Xavier Albertí, director
del Teatre Nacional de Catalu-
nya, va defensar, amb el su-
port del piano, que tota la
música europea té l’origen
a Catalunya.
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La Wanda ensenya
un pis de la Buresa

La companyia mallorquina Circ
Bover celebra deu anys amb un es-
pectacle en què les canyes de bam-
bú són les protagonistes. Els servei-
xen per fer acrobàcies aèries, perxa
xinesa... És el muntatge que ahir al
vespre va congregar més públic a la
plaça de Sant Domènec. Molts es-
pectadors no podien veure gran
cosa per la quantitat de gent que hi
havia acumulada, però maldaven per
seguir les evolucions dels artistes. És
el millor exemple de l’èxit de públic
que va assolir ahir la Fira Mediter-
rània de Manresa. El millor, per
massiu, però  només un exemple en-
tre tants. Per cert, el Circ Bover tor-
na a actuar avui (12.30 i 17 h).

Poc abans, a la mateixa plaça,
actuaven Les Bethmalais, amb els
cants i les danses  de l’Arièja. Des de
les darreres files de la rotllana que es
va formar al seu voltant s’intuïen els
seus vestits de colors llampants,
amb el vermell i el blau com a pre-
dominants. Però molts no van des-
cobrir els seus curiosos esclops amb
puntes recargolades cap amunt fins
que no van iniciar un pelegrinatge
cap a la plaça Major, on havien de fer
una altra actuació.

I encara més a primera hora de la
tarda, els espectadors ja se les havien
d’enginyar per camuflar-se entre les
jardineres amb arbustos de la ter-
rassa de Las Vegas per veure les
evolucions de Les Mobilettes, dues
ballarines amb vestits dels anys 50,
que picaven l’ullet per convidar a ba-
llar dos nois −que s’hi van prestar
amb molta o poca vergonya i van ser
premiats amb aplaudiments− i van
seduir un client ja d’entrada edat
amb la melodia d’Only You. 

Sant Domènec va ser el paradig-
ma de l’aposta que ha fet la
Fira Mediterrània per les
places. Però el passeig
de Pere III, amb el re-
clam llaminer dels pa-
radistes, va ser l’artè-
ria que va catalitzar els
espectadors des del
pati del teatre Kursaal
(on es van fer dues fun-
cions d’A vore, cants de
l’Ebre col·lidint amb el jazz,
amb els bagencs Astrio; i altres dues
d’Esvorrell popular, barreja de dan-
sa contemporània i popular) fins a la
plaça Major (on les percussions de
MontRauxa van trobar millor lloc
d’estada que el dia anterior a Crist
Rei, i on al vespre va tornar a fer el ple

el circ a l’antiga de Les P’tits Bras). Al
mateix Passeig, en cercavila, va re-
petir amb la seva divertida xaranga
la Sidral Brass Band i es van estrenar
(hi tornaran avui, 17.15 h) els Ge-
gants Bojos de Solsona, que van ar-
replegar un bon seguici. A la Plana
de l’Om, l’actuació castellera, amb

les colles de la Vila de Grà-
cia i Tirallongues de

Manresa, no va aplegar
tant públic com al-
tres cops. I pel que fa
a les actuacions a la
Taverna del Casino,
van tenir una respos-

ta desigual: RIU va
acabar omplint; Auxili

es va quedar amb una
cinquantena de persones.

Ja al matí, Manresa es va llevar
amb ganes de Mediterrània. El circ
Capicua, amb la manresana Sira
Bover, va ser dels matiners i ja va
aplegar un bon nombre de públic a
Sant Domènec, com la posterior
dansa dels bascos Ertza.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

TEMA DEL DIA
DIUMENGE, 18 D’OCTUBRE DEL 20152 3

Els Gegants 
Bojos de Solsona

van aplegar 
un bon seguici per

un lateral del
Passeig

La companyia Circ Bover va fer petita la plaça de Sant Domènec amb el seu espectacle «Vincles», amb canyes de bambú

SALVADOR REDÓ

DISSABTE DE FIRA La jornada de la Mediterrània, amb una nombrosa programació, va obtenir una resposta massiva del públic. Els espectadors
van haver d’arribar d’hora per veure bé els espectacles que s’ubicaven a les places, o bé lluitar per fer-se un lloc entre la multitud que s’agrupava per
intentar albirar els artistes. Els manresans hauran d’aprendre que si s’és a les primeres files cal seure a terra per afavorir la visibilitat a més gent
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L’aposta de la Mediterrània per les
places rep el favor d’un públic massiu
El Passeig, amb el reclam dels paradistes, esdevé un catalitzador que porta espectadors del pati del Kursaal a la plaça Major,

amb Sant Domènec com a centre neuràlgic L’oferta escènica ja va tenir una bona rebuda al matí i va esclatar del tot al vespre



Wanda Pitrowska va tocar melodies com el «patim, patam, patum» del Patufet

SALVADOR REDÓ
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La companyia francobelga Les
P’tits Bras va obrir dijous l’oferta
del circ, un art que ha continuat
tenint protagonisme i bona aco-
llida amb la Cia Capicua, amb la
manresana Sira Bover, i els ma-
llorquins del Circ Bover.

La Taverna, establerta en una
vela al pati del Casino, ha de ser
per a propostes festives, de ball,
i no per a propostes intimistes,
com la de la Clara Andrés i a Con-
tracorrente, que requerien ser
en un espai més recollit.

Els Tirallongues van compartir la Plana de l’Om amb els castellers de Gràcia

Una de Les Mobilettes dansa entre les taules de la terrassa de Las Vegas

MIREIA ARSO

La Cia Capicua, amb «Entredos», va actuar a Sant Domènec al migdia

SALVADOR REDÓ

MIREIA ARSO

Ester Rada ha actuat per tot el món i ahir a la tarda s’estrenava a Catalunya amb un concert a Manresa

MIREIA ARSO

El flamenc Tomatito ha estat considerat successor de Paco de Lucía

MIREIA ARSO

l públic és savi i, per
tant, el millor termo-
mètre per discernir si
un espectacle enganxa

a la butaca... o convida a obrir el mò-
bil i rellegir qualsevol missatge an-
tic de WhatsApp. Els anglosaxons
valoren l’èxit d’un espectacle comp-
tant els walk outs. És a dir, les per-
sones que a mitja funció agafen la
jaqueta, s’aixequen i marxen per allà
on havien entrat.

A la Mediterrània aquesta me-
sura es fa més díficil. El públic es di-
videix entre els que tenen el colla-
ret vermell (professionals) i els que

no. Per això costa de saber si les per-
sones que s’aixequen són progra-
madors que han de ser a dos llocs
a la vegada... o persones que mar-
xen quan ja en tenen prou.

Dissabte al vespre, el teatre Con-
servatori de Manresa es va anar
quedant buit. Entre cançó
i cançó hi havia una
nova sagnia i unes
quantes butaques es
quedaven buides.
Fins al final es van
quedar els conven-
çuts, els que van vi-
brar tota la nit i van
acabar ballant a peu
dret, extasiats i desinhi-
bits. I els més soferts. El mateix
va passar a El Sielu amb l’actuació
de la cantant i compositora pales-
tina Kamylia Jubran.

Tornem al Conservatori. A l’es-
cenari, una veu lluminosa, la is-
raeliana d’origen etíop Ester Rada.

Un doll de vida moltes vegades
eclipsada per una sorollosa banda
de sis músics carregada de tòpics i
convencions jazz i soul, que anaven
aturant el xou a base de solos in-
acabables.

Potser era el tipus de propos-
ta musical  –tant de manu-

al i tan recorrent–, que va
fer que alguns profes-

sionals ho calessin al
cap de pocs minuts i
marxessin. Ester
Rada cantava en an-
glès cançons amb lle-

tres d’amor descafe-
ïnades i anava convi-

dant el públic a aplaudir, a
cantar i els demanava si estaven

bé i eren feliços. 
Presentada com una de les noves

dives de la música europea, Rada va
dedicar el tram final del concert a
reivindicar la seva referència: Nina
Simone amb el Feeling Good.

E
MARC SERENA | MANRESA

Quan el teatre Conservatori
es va anar quedant buit...

La israeliana
Ester Rada té un

doll de veu
lluminós, plena

d’energia  
jazz i soul

l guitarrista flamenc
José Fernández Torres,
més conegut amb el
sobrenom de Tomatito,

no va pronunciar gairebé cap pa-
raula ahir en la seva actuació al tea-
tre Kursaal, on va presentar el pro-
jecte Constelación Familiar. Tam-
poc no li va fer falta. L’artista, acom-
panyat per una ballarina i cinc
músics més –entre els quals el seu
fill i la seva filla–, va parlar amb els
solos de la seva guitarra, que van
enlluernar el públic assistent. Les
ovacions van ser una constant.

E
MARIA OLIVA CAMPABADAL | MANRESA

Tomatito o 
el diàleg amb
la guitarra
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El boom mediàtic de la
cuina catalana té en la

figura de Carme Ruscalleda
no tan sols una de les seves
protagonistes, sinó una de
les comptades dones que el
protagonitzen. Nascuda el
1952 a Sant Pol de Mar, diri-
geix sengles restaurants a
Barcelona i Tòquio a més del
que regenta a la seva locali-
tat. Col·leccionista d’estrelles
Michelin, està acostumada a
sortir als mitjans de comuni-
cació i protagonitza nombro-
ses activitats en defensa d’u-
na cuina sana i de proximitat.
Entre les seves passions pri-
vades hi ha la curiosa faceta
de motera. Una bona manera
de cremar adrenalina.



Carme
Ruscalleda
CUINERA

MIREIA ARSO

Carme Ruscalleda treu
de l’olla un menú ple de
reflexions sobre la cuina

La xef de Sant Pol de Mar participa avui a la fira a la plaça Major
amb una aferrissada defensa del producte de proximitat


onvidar o ser convidat és
senyal de gran amistat».
Ho firmaria Carme Rus-
calleda, però la frase és

de Francesc Eiximenis, escriptor gi-
roní del segle XIV que va tractar so-
bre els bons costums a la taula en el
tercer llibre de Lo Crestià. Més de sis
segles després, les paraules ressonen
en l’ideari d’una xef i gastrònoma que
defensa el producte de proximitat
des de la talaia de les tres estrelles
Michelin del restaurant Sant Pau de
Sant Pol de Mar. La popular cuine-
ra participarà avui (18.15 h, plaça Ma-
jor) en la Mediterrània com a pro-
tagonista del tercer i darrer pregó del
certamen bagenc.

«Hem de pensar que els francesos,
la gent del savoir-faire, no van fer ser-
vir la forquilla fins al segle XVIII, però
els catalans ja la usaven molt abans».
No hi ha en les paraules de Rusca-
lleda voluntat de fatxenderia pa-
triòtica perquè el que avui exposarà
a Manresa està carregat de crítica cap
als usos i costums nostrats. Però l’e-

xemple serveix per versar sobre la
llarga tradició culinària del país i la
necessitat urgent de recuperar les bo-
nes formes, ja no tan sols a l’hora de
l’àpat sinó també en l’elecció dels
productes, l’elaboració dels plats  i
el consum.

«Tindré una olla de la qual
n’aniran sortint coses, i no hi
faltarà, és clar, la figura d’Ig-
nasi Domènech (1874-
1956)», va explicar Rusca-
lleda en conversa amb
Regió7, dimarts al matí al
seu petit gran regne de
Sant Pol. Reconegut pels
grans xefs actuals com un
dels noms de referència de la
història de la cuina catalana,
l’autor de La Teca (1924) serà un
dels nombrosos elements que
aniran apareixent davant del públic
per reflexionar «cap on anem».

Carme Ruscalleda és una treba-
lladora infatigable. Els fogons són l’e-
picentre des d’on irradia una activi-
tat ingent en benefici de les bones
pràctiques. «A cada bugada perdem

C
TONI MATA I RIU | SANT POL DE MAR
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i durant el dia la nota do-
minant als escenaris va
ser la música tradicional
en directe, a la nit, dins

del cicle Estepa Mediterrània, la sala
Stroika va viure la cara més electrò-
nica de la fira amb les actuacions del
català Sr. Wilson, els britànics Asian
Dub Foundation i el guatemalenc
Meneo –totes elles sobre bases mu-
sicals punxades des de la taula de DJ–
que van fer vibrar els assistents fins
ben entrada la matinada. 

El concert va començar poc des-
prés de les 11 de la nit amb un públic
fred i poc nombrós que,  gots de cer-
vesa en mà, es va anar animant tí-
midament amb els temes d’estil rag-
gamuffin –un dels subgèneres més
exitosos del reggae– cantats pel ba-
daloní Sr. Wilson. Els seus ritmes ja-
maicans, combinats amb constans
interpel·lacions als assistens –«Man-
resa, sou aquí o no? Esteu bé? Us veig
molt tebis! Necessito que vingueu
aquí davant a ballar, la barra no es
mourà de lloc!»– van ser els encar-
regats d’escalfar motors abans del
plat fort de la nit. 

I és que amb el seu últim tema,
Chatty Chatty, Wilson va aconse-guir
fer cantar al públic i va deixar l’am-
bient a dalt de tot per rebre una
versió força reduïda però també
molt enèrgica i electrificada dels
populars Asian Dub Foundation,

anit en format Sound System –de no-
més 4 membres– que a partir de
quarts d’una van inundar l’escena-
ri amb la seva particular fusió de rap,
hip-hop, jungle, dub, música elec-
trònica i sons jamaicans i hindús en
un potent espectacle de llum i so que
va durar més d’una hora i mitja. El
quartet, hiperactiu, va anar alternant-
se en les veus i es va dirigir al públic

en castellà i en anglès buscant, en tot
moment, la interacció –«Manresa,
esteu a punt per fer una festa amb
nosaltres?»– i llançant missatges de
«llibertat», «revolució» i agraïment.
Des de sota, els assistents van cor-
respondre l’energia  del grup amb
balls, crits, cants i aplaudiments.
Un dels temes més celebrats va ser
Flyover, inclòs dins l’àlbum Tank, de

l’any 2005, que va encarar la recta fi-
nal de l’actuació, d’alta intensitat. 

Meneo posa el punt final
L’últim en sortir a l’escenari va ser
Meneo, que va punxar la seva parti-
cular música electrònica barrejada
amb sons de la consola Game Boy.
Temes coneguts, com el Maricarmen
de La Pegatina, van tancar la nit.

S
MARIA OLIVA CAMPABADAL | MANRESA

El vessant més
electrònic de la 
Fira Mediterrània

El conjunt britànic Asian Dub Foundation Sound System té una llarga trajectòria de 23 anys

MARIA OLIVA
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un llençol», assegura amb la solvèn-
cia argumental que la seva posició
proporciona. «Hi ha espècies que les
perdrem i ja no les podrem tenir mai
més. Hem de protegir l’entorn pro-
ductiu dels pagesos», afirma. 

Les presses, els nervis, els mòbils.
L’ansietat i les temptacions. Hi ha
molts motius per menjar malament
i, fins i tot, «podríem ingerir un ba-
tut i ja està». Però Ruscalleda tran-
sita per un altre camí, «si vo-
lem, podem nodrir-nos
bé i sentir plaer. Hem
de gaudir dels gustos,

de les olors, de la
mossegada...».

Reconforta
escoltar allò
que ja és sa-
but i sovint
oblidat. Contra
l’excés de «produc-
tes unificats», els de proxi-
mitat. I una alerta: «hem de
cuidar el mar Mediterrani,
l’estem tractant malament
i ens està enviant missatges
en aquest sentit». Rusca-
lleda explica que «els pes-
cadors que usaven les arts
primitives per fer la seva
feina eren respectuosos
amb el mar. Però ara hi ha
pràctiques que són pro-

ducte de la cobdícia». Per
a la cap del Sant Pau, «vo-

lem ser molt moderns, però
fem passos enrere».

I terra endins, la preocupa-
ció per la nostra actitud ha de
ser la mateixa. Ruscalleda avi-
sa que «també ens ha de pre-
ocupar la muntanya, la caba-
na. Els animals de corral han
d’estar ben alimentats. Som el
que mengem, i això val tant

per als devoradors com per als de-
vorats».

Carme Ruscalleda ve de pagès, i
a casa seva tenien ànecs, porcs, va-
ques... «Eren com de la família»,
apunta, tot i recordant la malaltia
que va fer embogir les vaques «per
cobdícia». La cuinera assegura que
«hem de tractar bé els animals,
però avui en dia està tot tan infor-
matitzat... fins i tot pitges un botó i

baixa el pinso».
Hi som a temps, doncs,
de reorientar la nostra

conducta? «L’alimen-
tació és un dels pun-
tals de la salut. Els
tractaments anti-
aging també ho valo-

ren així. Avui en dia hi
ha molt producte pro-

cessat, però no podem
perdre els productes de pri-

mera gamma, la sang, la ploma, l’es-
pina...». Tota una declaració d’in-
tencions d’una de les veus més au-
toritzades de la cuina catalana. «Jo,
quan menjo, em vull diver-
tir!», exclama.

La batalla no està
perduda. «El boom de
la cuina ha anat bé
per prendre cons-
ciència de la impor-
tància d’una bona
cuina», comenta Car-
me Ruscalleda, i afe-
geix que «els catalans sem-
pre hem estimat la cuina, hem
estat uns bons menjadors, uns tas-
taolletes. El que passa ara és que es-
tem entenent molt malament la
modernitat». Per exemplificar-ho
amb una frase que fa feredat per la
contundència que enclou, assegu-
ra que «ens venen temps» quan
ens posen al davant tot de produc-

tes que conviden a no perdre gaire
temps en l’elaboració.

«El doctor Mariné explica que ja
ha arribat un punt que la seva dona
el renya quan va a fer una confe-
rència sobre la importància dels
bons hàbits. Li diu que no cal que hi
perdi el temps perquè no l’escolta
ningú. Però ell respon que si en
convenç un, encara que sigui només
un, ja se sent satisfet», explica Rus-
calleda. «L’alimentació és una de les
coses més interessants que fem a la
vida», indica.

Però hi ha corrents molt podero-
sos que naveguen en sentit contra-
ri i allunyen la població del conei-
xement òptim dels productes. «Hi
ha gent que no menja espinacs en
tota la seva vida, nens que quan van-
de colònies descobreixen que els
préssecs tenen pinyol... Cal picar pe-
dra i continuar treballant per fer ar-
ribar el missatge», apunta Rusca-
lleda, que posa com a exemple de
bona praxi el col·lectiu de les Cui-
neres del Bages. «La seva és la cui-

na de casa, de gran valor, un
acte d’amor. Cal aplau-

dir-les», afegeix.
Totes aquestes re-

flexions pujaran a la
tarima des d’on Car-
me Ruscalleda in-
tentarà convèncer-

nos que els catalans ja
fa molts segles que sa-

bem menjar bé i no hem
de deixar que ens convencin

que la cuina és una altra cosa. Un
giny de llums i fum creat pel seu ma-
rit, Toni Balam, contribuirà a dotar
l’escena de l’aura que requereix un
acte breu però intens. «No ens mi-
rem el melic. El que hem de fer és
posar seny». Ens hi va la salut, el que
no és un tema menor.

«Jo vull gaudir
menjant, ha de ser
un plaer. M’agrada

fruir de l’olor,
del gust, de la
mossegada»

«Les Cuineres del
Bages fan cuina

casolana com un
acte d’amor,

de gran valor»

 XAVIER BOBÉS: «Cosas que se
olvidan fácilmente» La darrera funció
del divendres a la nit va començar amb
força retard per manca d'espectadors, i
això que només es permetia l'entrada a
cinc (qui no aprofités les seves entrades o
invitacions se'n penedirà i força). Resolta
la incidència amb enginy i mà destra per la
gerent de la fira, Lídia Hinojo, el muntatge
es va dur a terme sense entrebancs. Per
exprés desig de l’autor i intèrpret Xavier
Bobés, poca cosa es pot desvelar. Un
muntatge íntim, directe, acollidor, càlid; un
treball eficaç, solvent, conduït amb mà
destra (mai millor dit) pel seu artífex, un
gran manipulador d'objectes com és Xavier
Bobés. L'espai escollit, simplement, el marc
més idoni possible, el carrer del Balç. La
joia de la fira d'enguany.–Assumpta Pérez

 CIA CAPICUA: «Entredos». Amb la
manresana Sira Bover, ahir van ser dels
matiners, aplegant un nombrós públic a la
plaça de Sant Domènec. En un somni tot
pot ser possible i els membres del grup
desafien la gravetat en una successió
d'exercicis acrobàtics, aèris i malabars, dins
un petit fil argumental d'aquest especial
somni que va arrencar rialles i
aplaudiments des de bon començament. A
mesura que avançava l'espectacle, el
nombre d'espectadors també va anar
creixent, per veure números aeris que van
deixar moltes boques obertes i van
deparar moltes sorpreses.–Assumpta Pérez

 RIU: «Abans tot això eren camps».
La taverna del Casino es va anar omplint
per escoltar el grup Riu, del Baix
Llobregat, que va presentar el seu tercer
disc. Els vencedors del Concurs Sons del
Mediterrani del 2011 van combinar
melodies instrumentals tradicionals dels
Països Catalans amb algun tema cantat, i
van mostrar molt bona conjunció, amb un
so consolidat i convincent. Acordió
diatònic, violí, sac de gemecs, guitarra
acústica, contrabaix i llaüd van sonar tots
a l’una, malgrat haver substituït un dels
membres, el contrabaixista, amb només
dos dies de marge.–Maria Oliva

 ALBERT GUSI: «Avall pel riu
Cardener». No formava part de la fira,
però s’hi va barrejar. L’artista visual Albert
Gusi va convidar a fer rodolar una pilota
gegant des del Casino fins al Pont Vell per,
després, llançar-la al riu i deixar-la anar a la
deriva per recollir-la més endavant. L’acció
s’emmarca dins l’exposició que va tenir lloc
al Casino en la qual es mostraven
fotografies de les accions realitzades per
Gusí. Mentre s’esdevenien altres actes i
espectacles de la Mediterrània, aquesta,
diguem-ne peculiar, acció va despertar la
curiositat dels vianants.

 ERTZA: «El show del espectador». Estupefacció i sorpresa va causar l’espectacle
de la companyia basca perquè els tres actors van aparèixer davant el públic coberts tan
sols amb roba interior inferior. Un inici singular per a un muntatge de dansa-teatre que
reflexiona sobre la posició de l’espectador en la contemplació de l’obra d’art.

 UNA ESPECTADORA FIDEL. Engràcia
Vilaplana, a punt de fer 85 anys, era ahir
a la tarda al pati del Kursaal mirant
l’espectacle A vore, que fusiona cants i
danses de l’Ebre amb el jazz, i alhora
controlava el plàning horari que es va fer
abans de sortir de casa per no perdre’s
detall. Una manresana fidel a la fira. I no
és el primer cop que s’ho munta tan bé.

VALL DE VILARAMÓ

ARXIU/MIREIA ARSO

na vintena de països vo-
regen la mar Mediter-
rània però només mitja
dotzena tenen presèn-

cia a aquesta fira.
La fira va a buscar música de

l’altra banda de l’oceà i divendres a
la nit hi havia sessió doble de cúm-
bia i música tropical.

Va ser en la trepidant sessió del
discjòquei Meneo a la sala Stroika i
en el concert de l’argentina La Yegros
a la taverna Damm.

I què fa un argentina cantant un
estil musical nascut a Colòmbia en
una carpa enmig de Manresa en-
voltada de food trucks, que és la pe-
núltima moda nord-americana?

(sembla una cançó del Drexler)

Doncs passar-s’ho bé i fer ballar
a la concurrència, amb un ritme nò-
mada per definició. Posant-hi rap,
cants indígenes i ritmes tropicals.

El concert va acabar amb Trocitos
de madera, la cançó amb la qual
canta a una criatura que plora amb
dolor enmig de la selva.

Les onades de la Mediterrània ar-
riben cada cop més enllà.

U
M. S. | MANRESA

Nit de cúmbia transoceànica
Música festiva arribada d’Argentina, divendres a la nit a la taverna Estrella Damm de la fira

JOSEP TOMÀS

AJUNTAMENT DE MANRESA



Regió7DIUMENGE, 18 D’OCTUBRE DEL 20156

TEMA DEL DIA

FOCUS VILAFRANCA
ITINERANT. � 12.30 I 18 H

Selecció de balls populars que
participen al seguici festiu de la
Festa Major de Vilafranca.

«LA VIOLA D’OR»
TEATRE KURSAAL. � 19 H � 18 EUROS.

L’espectacle de cloenda com-
memora el 150è aniversari del
naixement d’Enric Morera.

NEWCAT_ÈTNIC
TAVERNA ESTRELLA DAMM. � 20 H

Amb Ruralisme il·lustrat recupe-
ren tresors del repertori. Amb el
santfruitosenc Adrià Grandia.

«FIVE DAYS 
TO DANCE»
TEATRE KURSAAL. � 11 H

Cent vint alumnes de l’institut
Pius Font i Quer de Manresa han
passat els darrers cinc dies
aprenent una coreografia que
avui portaran a l’escenari del
Kursaal. No tenien nocions prè-
vies, i el ball no és l’objectiu cab-
dal del projecte que dirigeixen
dos experimentats coreògrafs,
la basca Amaya Lubeight i l’ho-
landès Wilfried Van Poppel. Com
diu una de les alumnes, Maria
Campabadal, «aprenem a no te-
nir vergonya i a sentir-nos im-
portants». L’entrada es paga
amb una bossa d’aliments. 

D’11 a 14 i de 17 a 20 h Toc de Fus-
ta. Els amics d’en Crusó. Nova col·lecció.
Pl. de Fius i Palà.
D’11 a 14 i de 17 a 20 h Companyia
de Jocs l’Anònima. El món del joc a l’uni-
vers Amades. Plaça de Fius i Palà.
D’11 a 14 i de 18 a 21 h Castellos-
copi. L’audiovisual pedagògic casteller.
Espai7 del Casino.
11, 13, 16, 18 i 20 h Cia. Ponten
Pie. Àrtica en un conte. Plaça Major. 10
euros.
11 h DE LooPERS-dance2gether.
Five days to dance (La veu del silenci).
Sala Gran del teatre Kursaal. Entrada gra-
tuïta a canvi de bossa d’aliments.
11 h Gegants Bojos de Solsona. De
Sant Domènec a Crist Rei (anar i tornar).
11.30 h Les Bethmalais. Plaça de
Sant Domènec.
11.30 h Les Mobilettes. Café Frappé!.
Terrassa de Las Vegas (pl. Sant Domènec).
12 i 13.30 h Magí Serra & Marçal
Ramón. Esvorrell popular. Pati del teatre
Kursaal.
12 h Aula Tradi de Salt. La Fídula Har-
mònica/Els Fidulins. Veigé Coolinari. Off.
12 i 17 h Ball de Dames i Vells de
Tarragona. Ball parlat. Plaça Major.
12 h Banda de Música del Prat. A rit-
me de boleros i tangos... Taverna Estrella
Damm, al pati del Casino. 2 euros.
12 h Colla Gegantera Fal·lera Gironi-
na. De Crist Rei a la plaça d’Espanya (anar
i tornar).
12.30 i 17 h Circ Bover. Vincles. Plaça
de Sant Domènec.
12.30 h Cos de Dansa de l’Esbart de
Sant Cugat i Pere Martínez. Tants re-
cords. Teatre Conservatori. 10 euros.
12.30, 17 i 20 h Xavier Bobés. Cosas
que se olvidan fácilmente. Carrer del Balç.
12 euros.
12.30 h Drac de Vilafranca, Ball de
Pastorets de Vilafranca, Ball de Gita-
nes de Vilafranca i Capgrossos de Vila-
franca. Focus Vilafranca. De la plaça Ma-
jor a Sant Domènec. 
13 i 18.30 h Aflel. Monstres. Pati de
la Casa Lluvià. 8 euros.
13.30 h Rondalla Puiggraciós. Vai-
xells de paper. Taverna Estrella Damm, al
pati del Casino. 2 euros.
17 h Les Bethmalais. Plana de l’Om.
17 i 18.45 h Agrupament d’Esbarts
Dansaires - Jaume Arnella i Jordi Rubio.
Taller i Ball de l’Homenatge. Pati del tea-
tre Kursaal.
17.15 h Gegants Bojos de Solsona.
De Crist Rei a Sant Domènec (anar i tor-
nar).
17.30 h Esbart Ciutat Comtal. La Ma-
resma. Teatre Conservatori. 10 euros.
17.30 h Makabunda. Taverna Estrella
Damm, al pati del Casino. 
17.30 h Les Bethmalais. Plaça Major.
18 h Drac de Vilafranca, Ball de Pas-
torets de Vilafranca, Ball de Gitanes
de Vilafranca i Capgrossos de Vilafran-
ca. Focus Vilafranca. De la Plana de l’Om a
Crist Rei.
18 h Companyia Marta Carrasco. Bon
Nadal o l’últim sopar. Sala Petita del tea-
tre Kursaal.
18.15 h Pregons: Carme Ruscalleda.
Pregó de forquilla i tovalló. Plaça Major.
19 h Cobla Marinada de Badalona,
Cor ARSinNOVA i Factoria Mascaró. La
viola d’or. Sala Gran del Kursaal. 18 euros.
19 h Colla Gegantera Fal·lera Gironi-
na. De Crist Rei a la Plana de l’Om.
19.30 h Xàldiga Taller de Festes. La
Moscada de Manresa. Plaça Major.
20 h NEWCAt_ètnic. Ruralisme il·lus-
trat. Taverna Estrella Damm, al pati del Ca-
sino. 

Més informació:
www.firamediterrania.cat

Viu entregat a la música,
col·laborant en festivals,
escrivint, investigant i
divulgant-la en programes de
ràdio. Toca la cornamusa i
aquests dies porta la bossa que
li van donar fa vuit anys a la
fira, on es veu un sac de
gemecs. L’anglès de Liverpool
Dave Ellwand és un dels
testimonis més veterans de la
fira i ho aprofita per fer balanç. 

És aquí des del primer any, el
1998?

El primer no! Vaig faltar aquell
cop i al tercer any.

Com ha evolucionat la fira?
Al començament era una mos-

tra de folklore local, amb una qua-
litat desigual. Es volia crear cons-
ciència que existia una tradició que
s’expressava de diverses mane-
res. Amb els anys, gràcies a la fira
també hem entès que el flamenc
forma part del patrimoni cultural
català. Ara ha arribat el moment
d’exportar aquesta música. Val la
pena, la formació musical
és bona i sembla que
cada vegada hi ha
més persones que
s’hi atreveixen.

Està content de
l’evolució?

Sí, perquè ha es-
tat una fira oberta al
diàleg. Es va criticar
que no hi haguessin do-
nes, ni gitanos, i han rectifi-
cat. El que no em semblava gaire
interessant és la figura de l’artista
convidat. Moltes vegades era una
persona externa que aportava la
seva visió, però poca cosa més.

Assisteix al Womex, el mercat
de músiques del món més im-
portant d’Europa?

Ja no hi vaig. M’estimo més ve-
nir aquí, on es pot veure la reper-
cussió que tenen els espectacles
amb el públic. Als concerts del Wo-
mex només hi van professionals. A
Manresa recordo una nit en un pa-
velló de bàsquet on hi havia mú-

sica electrònica i tradicio-
nal... i gent jove vibrant!

Són moments que
impressionen.

«Músiques del
món». Li agrada el
concepte?

És una etiqueta
que no m’agrada

gens. Sembla que faci
referència a una música

aliena, no a la nostra. Mira,
gaudir de la música és com de la
xocolata. Si t’agrada, menja-te-la
sense mirar què diu l’etiqueta de
la rajola!

I llavors, com n’hem de dir?
Jo miro d’evitar «músiques del

món» tant com puc.  Intento des-
criure la música amb més parau-

les, explicant la procedència, les in-
fluències... És com si dius folk a An-
glaterra: els que tenen menys de 50
anys es pensen que no va amb ells.
L’important és adonar-nos que la
música tradicional existeix a dins
nostre abans de sentir-la a tocar
per algú.

Li atrau la cultura catalana?
Sí! Per la diversitat que conté.

M’agradaria que amb la indepen-
dència aquesta tolerància i res-
pecte no canviés, que hi hagués
obertura de mires. Ho dic perquè
a d’altres lloc d’Europa hi veig una
identitat nacional que no és in-
clusiva. Això tan perillós que nos-
altres som diferentsdels altres. No
ens interessa crear barreres. A
Ucraïna, per exemple, hi ha una in-
tolerància que abans era invisible.

Què no es perdrà aquest diu-
menge?

Tinc ganes de veure què passa
al carrer i també l’espectacle de
cloenda, amb la cobla Marinada de
Badalona. Allà seré!
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«Músiques del món? És una
etiqueta que no m’agrada gens»

Entrevista Dave Ellwand
DIVULGADOR ANGLÈS. VETERÀ DE LA MEDITERRÀNIA, N’HA ASSISTIT A 16 EDICIONS

Minna Huuskonen
HUVILA FESTIVAL TENT DE FINLÀNDIA. ÉS LA SEVA PRIMERA MEDITERRÀNIA

«L’actuació del gallec Davide
Salvado em va tocar»

Una cinquantena de directors de
festivals de música de tot Europa
es van trobar ahir en la segona edi-
ció del Wine & Fest Forum, que té
lloc a la llotja professional, dins de
les activitats organitzades per la
mateixa fira. I és aquí  on s’han po-
gut veure cares noves com la de
finlandesa Minna Huuskonen,
que dirigeix el festival d’arts més
important de Finlàndia, el Huvila

Festival Tent. Ella és una ha-
bitual del Womex, el mercat
de músiques del món més
important d’Europa, itine-
rant, que aquest any té lloc
la setmana vinent a Buda-
pest. «La Mediterrània és
un mercat més petit, però
va bé per poder fer millors
contactes». Destaca el gallec
Davide Salvado. «Em va tocar,
molt íntim, el millor fins ara».

M. S. | MANRESA

Ellwand va ser un dels primers estrangers a assistir a la fira

M.S .

«La música
tradicional existeix

dins nostre abans
de sentir-la tocar

per algú»

M
.S. 


