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La Fira Mediterrània presenta el gruix del programa
de la 19 edició

Título: Europa Espanya Català

Ja és tradició que, abans de marxar de vacances, us informem del programa de la Fira
Mediterrània de Manresa, per tal que pugueu ja anotar a l'agenda el que us interessa.
L'organització també ho té molt clar i per això aquest dimarts ens el van presentar als mitjans en
roda de premsa, amb la presència de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; Lluís Puig, director de
cultura tradicional i popular de la Generalitat i el director artístic de la Fira, David Ibàñez. També hi
havia alguns dels artistes que hi participaran.

Comencem pels petits canvis. Des de fa dues edicions, la figura de l'artista convidat, que aportava
el seu punt de vista particular a la Fira, ha canviat per un leitmotiv que hi serà present d'una
manera molt destacada. El d'aquest any és la creació col·lectiva. Si l'any passat hi va haver tres
pregons, enguany s'oferiran tres espectacles inaugurals. La joia de la corona és, probablement, la
proposta Cadàver Exquisit, creació col·lectiva d'un pòker d'asos: David Carabén, Mercè Sampietro,
Cabo San Roque i Toni Mira. També inauguren els acordionistes Kepa Junquera i Chango Spasiuk
i la Frikar Dance Company.

El Cartell de la Fira també té molt a veure amb la filosofia de la creació. Una catifa de flors a partir
de l'obra del grafiter italià Agostino Iacurci il·lustra el cartell d'enguany fet per la Federació de
Catifaires de Catalunya. Es podrà veure a la Plana de l'Om durant la darrera jornada (9 d'octubre).
De la mateixa manera, al llarg de la Fira veurem altres processos de creació col·lectiva: des de
col·laboracions sorprenents d'artistes, proposades per l'organització, fins a diversos processos de
creació comunitària. La Fira Mediterrània, que arriba enguany la 19 edició, se celebrarà del 6 al 9
d'octubre.

ELS TRES INAUGURALS

Els tres espectacles inaugurals responen a tres facetes: tradició, innovació i participació, que
marquen l'ADN d'aquesta edició. A les 19,45 h del 6 d'octubre arrencarà el corresponent a la
Innovació: la companyia Frikar Dance company (Noruega), especialistes en el diàleg entre dansa
contemporània i cultura tradicional, ballaran sobre la façana de l'Ajuntament a 30 metres d'alçada
amb la música en directe del trompetista franco-català Raynald Colom. "La peça mostrarà un
diàleg entre un oriental i un occidental."

Tot seguit, a les 20h, també a la Plaça Major, la Participació tindrà com a protagonistes els
creadors de Cadàver Exquisit, que combina videomapping, creació col·lectiva i dansa comunitària.
El projecte neix de quan els surrealistes de principis del segle XX van inventar diversos jocs de
creació col·lectiva, entre ells els anomenats cadàvers exquisits. Consistien en crear una obra d'art
amb aportacions parcials de diversos participants, de tal manera que l'obra es mesclava i
contaminava de forma successiva. A partir d'aquesta idea, la Fira ha proposat als quatre artistes la
seva participació a cegues. Han fet el seu treball de creació a partir de la peça que els ha arribat a
les mans, sense tenir coneixement ni de la identitat de qui ha intervingut ni de la seva motivació
emocional i creativa. Tots quatre, David Carabén, Mercè Sampietro, Cabo San Roque i Toni Mira,
van descobrir qui eren els altres tres ahir dimarts mateix.

David Carabén (líder de Mishima) ha escrit un poema inspirat en imatges relacionades amb el
concepte festa popular que li va entregar David Ibáñez. Com que era el primer en crear, ha
confessat que li ha tocat la part més fàcil perquè "es tractava d'escriure un text que m'anés bé, i



deixar que els altres s'hi adaptessin i el transformessin", ha dit. La Mercè Sampietro s'ha
encarregat de recitar: "M'he divertit molt, esperava molt aquest dia per descobrir-los i he de dir
que, tenir un poeta al davant és un plaer que no vius cada dia! Potser és menys surrealista que el
que van fer els surrealistes, però la idea de trencar amb la lògica i la racionalitat m'agrada. Penso
que és més que una obra i que un fet col·lectiu!", assegura.

A Cabo San Roque li correspon la responsabilitat de composar una peça musical i sumar-hi
l'enregistrament de la veu de la Sampietro: "He tingut la sort de sentir una veu identificable com la
de la Mercè. Però no tenia ni idea de qui havia fet el text! Hi vaig detectar una insistència en la
solitud de l'habitació quan no hi ha cap habitació. Llavors vam treballar la solitud en un espai
contraposat de Festa Major amb imatges de gent de Manresa 'molt ficats' en la festa", va dir Roger
Aixut, de Cabo San Roque.

Amb aquest material, Toni Mira està encara creant un espectacle audiovisual i coreogràfic, amb un
important treball comunitari al que hi participen els Geganters de Manresa i un grup de persones
grans: "Tinc un edifici (l'ajuntament de Manresa), el material que han explicat, un col·lectiu
tradicional de la ciutat i 10 persones d'una escola de dansa de gent gran. Tot connecta amb una
fotografia de Català Roca que he escollit entre les que em va ensenyar Ibáñez... A veure", exposa
el coreògraf. I continua: "Tinc un puzzle molt interessant per mirar. No puc avançar res però estic
molt content, espero no decepcionar ningú."

El resultat es veurà a la Plaça Major, tres vegades durant la Fira (els dies 6, 7 i 8 d'octubre).

I a les 21h, a la sala gran de teatre Kursaal, la Fira comptarà amb la inauguració de la Tradició:
amb l'espectacle Mar de Fuelles, un projecte que uneix dos dels millors acordionistes del planeta,
Kepa Junkera -a la trikitixa d'Euskadi- i Chango Spasiuk, tocant el chamamé del nord de
l'Argentina. Els tres espectacles han estat coproduïts per Fira Mediterrània i són d'estrena
absoluta.

LA CLOENDA

Després la inauguració, Ibáñez ha volgut parlar-nos de la CLOENDA, que aposta per la
Recuperació del Patrimoni. I recupera una peça del patrimoni musical català, Tempesta esvaïda,
una comèdia lírica en tres actes de Joaquim Serra -un dels principals compositors catalans de
principis del segle XX -amb text de Carme Montoriol, per a orquestra, cor i solistes. L'interpretaran
l'Orquestra Camera Musicae, el cor Lieder Càmera i veus solistes destacades, com Helena
Copons, Anna Alàs i Toni Marsol, entre d'altres. "Fa 80 anys que es va estrenar i és una peça que
mereix que la reivindiquem", diu el director.

LES ARTS ESCÈNIQUES A LA FIRA MERITERRÀNIA

Enguany algunes de les propostes de l'àmbit de les Arts Escèniques mostren aliances
sorprenents. És el cas d'Enric Montefusco, que oferirà a la Fira Mediterrània Tata Mala, el seu
primer projecte escènic, que s'estrenarà al Grec d'aquest any. L'excantant d'Standstill ha provocat
la creació d'un collectiu artístic inèdit i inusual: el grup de teatre-dansa Los Corderos; l'actriu,
coreògrafa i ballarina Sònia Gómez, i els Falcons de Barcelona entre d'altres, es troben en aquest
especial projecte que uneix avantguarda escènica amb cultura popular. Tata Mala explora la
relació entre els rituals socials i la superació personal, i amb la cultura pop com a element de
psicoanàlisi i guariment. És una coproducció entre la Fira Mediterrània i el Festival Grec.

Un altre espectacle innovador dins la cultura popular és Pluja, amb l'actor Guillem Albà i la pianista
i compositora Clara Peya, dos joves i admirats artistes que s'han unit per presentar un espectacle
íntim i honest que tindrà lloc a L'Anònima, una antiga central elèctrica. L'actuació a Manresa serà
una de les primeres oportunitats de gaudir en públic d'aquesta prometedora proposta.

I més matrimonis singulars com Aspencat amb orquestra, Sanjosex amb Carles Belda, que faran
cançons dela avis; Carles Dénia amb Coetus i Coses amb la Cobla Sant Jordi.

El somni de Gulliver és una proposta molt nova, que també s'estrena al Grec. "És una òpera
mecànica que funciona sola: s'endolla i en surt una òpera enregistrada!", diu Ibáñez. L'expliquen
uns autòmates i la part operística està interpretada per un ensemble de cantants catalans molt
coneguts. És creació del dissenyador alemany Ronald Olbeter.



En l'àmbit de la dansa, la Fira es fa ressò del treball d'una nova generació de creadors que estan
portant la dansa flamenca a l'espai públic, en contacte amb altres registres contemporanis. Estan
guiats per la bailaora de Jerez Leonor Leal i el coreògraf i expert en dansa espanyola Daniel Doña.
El pati del Kursaal serà l'escenari d'aquesta proposta temàtica. En un altre concepte del flamenc,
Mayte Martín portarà a Manresa la seva última creació basada en el flamenc arcaic.

També anirà a Manresa la proposta de creació Esvorell, estrenada ara fa pocs dies al Festival
Dansàneu, on Magí i Joana Serra i Marçal Ramon homenatjaven la figura de Joan Serra, creador
del Dansàneu. És el resultat d'un laboratori de creació en què Gómez i Roberto Oliván barregen
dansa contemporània i dansa popular catalana.

Anem al circ i trobem O La Corde Et On, dels francesos Hydragon, un divertit espectacle de circ on
la corda llisa dialoga amb el so tradicional de l'acordió diatònic. Ibáñez també ha volgut destacar
l'estrena a Catalunya de la nova creació de Toni Gomila, Peccatum, basada en rondalles populars
mallorquines, que arriba després de l'aclamat Acorar. "Inicialment eren porno-rondalles però ara
s'han quedat en versió incorrecta"

Seguint en cultura popular, volem parlar d'un joc molt proper a l'espectacle: la companyia
especialitzada en jocs de fusta Tombs Creatius, estrenarà Xics del Xurrac, projecte coproduït per
la Fira Mediterrània. Són vint installacions de fusta per jugar a fer castells al carrer, l'objectiu dels
quals és recrear els elements vivencials del món casteller, la seva senzillesa i també la seva
espectacularitat. La plaça Major serà l'espai destinat al joc tradicional i també n'hi haurà a la Plaça
Nova.

ART I TRANSFORMACIÓ SOCIAL

La Fira farà la seva habitual mirada a la connexió entre les arts i la transformació social, amb
peces com el projecte Dance Generation dels valencians Taiat Dansa, la proposta de dansa dels
basco-catalans Colectivo El Brote, i el projecte de gran format Orquestra Integrada, espectacle per
a orquestra simfònica, amb més de setanta persones, incloent músics professionals, estudiants i
persones amb diversitat funcional. Per a dissabte 8 d'octubre la Fira proposa un itinerari per a
professionals dels àmbits de les arts aplicades i comunitàries.

FiraMediterrània té moltes més propostes, musicals, d'arrel popular, jocs, espectacles innovadors i
la dita Escèna internacional, molt centrada en la música. Vindran bandes o formacions musicals de
Bèlgica, Portugal, Algèria, Bretanya... Ibáñez ha destacat el jove prodigi libanès Bachar
Mar-Khalifé, que fusiona electrònica, experimentació i poesia àrab.

Podeu consultar el programa a www.firamediterrània.cat

LES XIFRES

En total hi ha més de 100 companyies artístiques, 300 activitats i 38 estrenes. D'aquestes, 16 són
estrenes absolutes, 13 a l'Estat i 9 a Catalunya. Pel que fa a les companyies, 38 són estrangeres.
Hi ha 12 produccions de Fira Mediterrània. També s'espera l'assistència de un miler de
professionals durant tots els dies de la Fira.

Lluís Puig, director general de Cultura Popular de la Generalitat, ha destacat l'aspecte no
convencional de la Fira. "Ens convé molt replantejar-nos la cultura popular i atraure públic que no
la considera prou importat o repetitiva. Cal ampliar el seu paraigües i obrir l'interès més enllà del
públic que habitualment ja hi té un hàbit".

Per la seva banda, Valentí Junyent, alcalde de Manresa, va dir que "mantenir la Fira és un actiu
per a la ciutat. Hi participen moltes entitats locals, s'aprofiten espais de Patrimoni que normalment
no s'utilitzen i és una oportunitat per donar-los a conèixer..." L'impacte econòmic, però, és
rellevant: "Multipliquem per tres el pressupost! Segons els estudis que es fan, Manresa reb un
impacte econòmic d'entre 2.700.000 i 3.300.000, quan el pressupost és d'un milió d'euros."

Va voler destacar també el nou Focus Cervera cada any la Fira s'agermana amb una ciutat
diferent- que consisteix en mostrar la Cultura Popular d'aquesta ciutat de gran potencial turístic,
que a finals de mes celebrarà el seu famós Akelarre. 150 professionals es desplaçaran a Manresa
per parlar de Cervera, als carrers i a l'estand de la Llotja.




