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El Pont d’Arcalís va fer quedar petit l’envelat de la plaça Major
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9.30 i 11 h Cobla Bisbal
jove. Tututs!. Teatre Con-
servatori. 8 euros. Música.
9.30, 11 i 15.30 h Facto-
ria Mascaró. Silenci... Dan-
sa. Sala Petita del teatre
Kursaal. 8 euros. Dansa.
9.30 i 11 h Iguana Tea-
tre. Hannah dels tres Paï-
sos. Espai Xarxa Alcover.
Sala Els Carlins. Off. 5 euros.
Teatre.
De 10 a 19 h Cultura
viva: fargaires de tradi-
cions. Llotja Professional al

Museu de la Tècnica. No-
més per a professionals. Ex-
posició.
11.45 h Tati Cervià. Se-
creta veu. Llotja Professio-
nal al Museu de la Tècnica.
Showcase. Només per a
professionals. Música.
De 18 a 21 h L’Envelat.
Arquitectura singular i síl-
bol de la Festa Major. Sala
Plana de l’Om. Exposició.
18 h Anna Ferrer. Tel·lú-
ria. Llotja Professional al
Museu de la Tècnica. Show-
case. Només per a profes-
sionals. Música.
19.45 h Cirque Rouages.
...Sodade... Plaça Major.
Circ.

20.35 h Ferroluar i Am-
pans. Jardí mecànic.Plaça
Major. Instal·lació.
21 h Se suspèn fins di-
vendres l’actuació de Bru-
nette Bros. El millor circ i el
segon més petit del món.
L’Anònima. 12 euros. Teatre.
21 h Saba!. Joves Músics
d’Arrel. Sala Gran del teatre
Kursaal. 20 euros. Música.
22.30 h Final del Con-
curs Sons: Els Jóvens, Bal-
kan Paradise Orchestra,
Catfolkin i Orquestrina Tra-
ma. Taverna Estrella
Damm, al pati del Casino.
Off. Música.
Més informació:
www.firamediterrania.cat

La primera Fira d’Especta-
cles d’Arrel Tradicional es
va celebrar del 6 al 8 de
novembre, amb 60 com-

panyies catalanes que van portar
a Manresa 80 espectacles. Hi van
fer cap 145 programadors, 130 de
Catalunya i de la resta d’Andorra,
Illes Balears, País Valencià i Fran-
ça. La fira la va inaugurar el llavors
conseller de Cultura de la Gene-
ralitat, Joan Maria Pujals, que la va
qualificar «d’ambiciosa» i va asse-
gurar-ne la continuïtat si «la ciutat
se la fa seva». Pujals no esperava
«miracles», però reconeixia que el
millor «auguri» per a una fira aca-
bada de parir era «la resposta de
programadors i entitats», que

qualifica de «superior a les nostres
previsions». La inauguració, en el
recinte firal situat a  Sant Domè-
nec, va assistir Valentí Roqueta...
llavors president de Caixa Man-
rresa, entitat que pratrocinava la
fira. En aquella edició, la primera,
ja van participar El Pont d’Arcalís,
un dels grups referents a la Medi-
terrània. Van actuar a  l’envelat si-
tuat a la plaça Major, a les 7 de la
tarda del divendres 6 de novem-
bre. I va ser una de les actuacions
amb èxit de la primera jornada. El
Pont d’Arcalís presentava els te-
mes del seu últim disc, Balls i can-
çons del Pirineu. Els van precedir
els dos intèrprets de Duet, que van
presentar el disc d’havaneres Vora
la mar... a prop teu. 

REDACCIÓ MANRESA

El Pont d’Arcalís: a la
fira des del primer dia

«La fira la fa la gent, la fira és al car-
rer i, per això, a la Mediterrània es
notarà el que estem vivint aquests
dies, segur». La situació política
post-referèndum marca l’agenda. A
la fira manresana, també. La consig-
na, però, subratllava ahir David Ibá-
ñez, director artístic del certamen,
és tirar endavant, seguir el programa
previst, i si «en algun moment tot
canvia, si el panorama és radical-
ment diferent, com va passar diu-
menge, la fira també es posiciona-
rà». Per a Ibáñez, la Mediterrània «és
al servei del país per treballar a favor
de la cultura, i estem encantats de
treballar quan les coses són fàcils i
quan no ho són, com ara». De mo-
ment, avui, el mercat manresà en-
gega una edició d’aniversari, la vin-
tena, diposada a acollir fins diu-
menge 126 companyies que oferi-
ran 179 funcions. La música d’arrel
creada per l’escena de joves músics
del país obrirà aquesta nit al Kursaal
el certamen amb un espectacle titu-
lat Saba! (vegeu pàgina anterior). 

Per a Ibáñez, la programació que
aquest any configura la graella de
la Mediterrània està formada
per «una sèrie de projectes que
defineixen el que hem estat i el
que volem ser: futur, patrimo-
ni, innovació i Mediterrània».
El director artístic, que ahir as-
sistia a l’assaig de Saba! , remar-
cava que la d’enguany és una ce-
lebració «molt pensada en un
retorn als principis bàsics:
voler explicar el què
és i el que ha estat
la fira». L’essèn-
cia, remarcava,
«s’assembla

bastant a quan va començar». La raó
es troba, directament, en el seu
nom: «va néixer com a Fira d’Espec-
tacles d’Arrel Tradicional, i ho con-
tinua sent; ràpidament va evolucio-
nar amb el tàndem tradició-moder-
nitat; s’ha sofisticat, ha crescut, s’ha
internacionalitzat, però manté
aquell caliu que t’expliquen els ar-
tistes, que  de vegades costa de tro-
bar i que aquí continua». 

La Mediterrània tindrà, com en
les darreres edicions,

una inauguració
institucional i una
d’artística. La pri-
mera es farà a la
Llotja (Museu de
la Tècnica) amb la
presència de Lluís
Puig, conseller

de Cultura; Valentí Junyent, alcalde
de Manresa, Xavier Bernard Sans,
director general de l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània i el mateix Ibá-
ñez. Serà a 2/4 de 8 de la tarda; a les
9 del vespre, Saba!, i a 2/4 d’11 de la
nit, a la Taverna Estrella Damm (al
pati del Casino), la festa de benvin-
guda amb la final del concurs Sons
de la Mediterrània.

El mercat obre portes amb un mi-
ler de professionals acreditats fins
ahir i amb unes xifres similars a l’edi-
ció anterior. Per a Ibáñez, créixer en
quantitat d’espectacles o de profes-
sionals «no és necessari, el que hem
de fer és buscar-los potents. Crec
que la fira avança a la velocitat de
creuer que li toca». Més que nove-
tats, per a Ibáñez el que s’ha de des-
tacar d’aquesta edició és «una línia
d’artistes que van a la recerca de les
seves arrels, com Maika Makovski,
Roberto Olivan, Mazoni... que fan
un viatge per la Mediterrània gràcies
a encàrrecs de la fira». Això, exercir
de promotors de la creació artística
i fer-ho «amb companys com el
Mercat de les Flors o el Grec, ajuden
a solidificar el nostre discurs. El dis-
curs de la fira es fa potent perquè
l’artista ho és».

La creació àrab contemporània a
través de joves artistes és un dels
plats artístics per assaborir i desco-
brir, assenyala Ibáñez, una manera
de trencar «estereotips» amb noms

com el Groupe Acrobatique de
Tànger i el coreògraf sirià

Mithkal Alzghair. O l’es-
pectacle de cloenda,
creat entre l’artista plàs-
tic bagenc Txema Rico i
el director d’escena Sergi

Ots, amb la participació
del cantant marroquí Wa-

lid Benselim, líder del grup
N3rdistan, que reflexionaran a

Mar de focsobre la crisi humanitària
a la Mediterrània.

Un consell? «Passejar-la, fer la
teva pròpia fira. Si vols una Mediter-
rània trencadora, la trobaràs, i si en

vols una supertradi, també. Po-
dràs triar».

S. PAZ MANRESA

«La fira la fa la gent, és al
carrer i per això es notarà el
que estem vivint aquests dies»
Per a David Ibáñez, la Mediterrània dels 20 anys manté l’essència del primer dia
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