
Té contracte fins al 31 de desem-
bre, però la trajectòria de David Ibá-
ñez (Girona, 1973) al capdavant de
la direcció artística de la Fira Medi-
terrània ja és història. Un recorregut
fecund en projectes i inusualment
longeu: ha ocupat el càrrec durant
set edicions, un terç de les 21 que ha
celebrat fins ara el certamen. I ho fa
sense relleu i, seguint el fil del que
ahir va explicar Lluís Cerarols, direc-
tor dels Serveis Territorials de Cul-
tura de la Generalitat a la Catalunya
Central, sense que hi hagi cap idea
sobre el seu substitut al damunt de
la taula del patronat de la fundació
de la fira. De fet, «ara toca valorar
quina serà la millor forma d’escollir
el nou director», va apuntar. Això vol
dir que, abans de pensar en el nom,
cal optar entre un concurs públic o
la designació directa.

«El que és habitual és convocar
un concurs públic», va comentar
Cerarols, però «fer-ho d’aquesta ma-
nera o d’una altra és una valoració
que s’ha de fer. El que esperem és
que al gener ja sapiguem qui serà el
nou director».  Tot i que Ibáñez es va
acomiadar ahir públicament de tot-
hom, l’alcalde Valentí Junyent el va
convidar mig en broma  a considerar
una pròrroga del seu contracte, que
expira a final d’any. La situació polí-
tica a Catalunya genera una inesta-
bilitat que fa difícil no prendre’s se-
riosament, ni que sigui una mica, el
suggeriment de Junyent.

Tres vegades ‘gràcies’
Després de fer una valoració de la
21a edició de la fira, Ibáñez va enu-
merar una per a una les persones
amb qui ha treballat al llarg dels set
anys –va ser escollit per al càrrec el
dia 19 de març del 2012–  i es va aco-
miadar dient «gràcies, gràcies, grà-
cies, per regalar-me una de les mi-
llors experiències de la meva vida».
Mirant enrere, rememorant la feina
feta, va comentar que «els tres eixos
que han mogut la nostra actuació
han estat la internacionalització de
la cultura catalana d’arrel, la potèn-
cia de la cultura popular i fer la fira
al màxim de participativa possible».

Ibáñez va assegurar que «a la fira

hi ha un equip meravellós que m’ha
donat confiança a ulls clucs, fins i tot
quan s’han plantejat coses arrisca-
des». De l’edició d’enguany, va des-
tacar que l’espectacle inaugural «em
va commoure profundament», va
celebrar l’èxit de l’aposta pels labo-
ratoris de creació i va mostrar satis-
facció per la «tendència creixent» de
l’activitat professional a la llotja.

L’alcalde de Manresa, Valentí Ju-
nyent, va confirmar que la propera
edició de la fira –la 22a– tindrà lloc
del 10 al 13 d’octubre del 2019. I des
de la seva condició de màxim repre-
sentant municipal, va destacar que
«hi ha hagut molta gent tant al carrer
com en els espectacles», així com la
presència d’entitats i artistes de la
ciutat en diferents propostes.

Disculpa de la consellera
Tal com va recordar aquest diari en
l’edició d’ahir, en els darrers anys no-
més un conseller de Cultura -Lluís
Puig l’any passat– ha inaugurat la
Fira Mediterrània. Enguany, tam-
poc l’actual titular –Laura Borràs– ha
passat per Manresa per donar su-
port, amb la seva presència, a una
fira estratègica per a la Generalitat.

Lluís Cerarols va prendre la pa-
raula per adreçar unes «paraules en

dispensa» de Borràs. El polític cal-
derí va explicar que «s’ha escaigut
que des de dimarts hi ha hagut tot
un seguit d’esdeveniments crítics
que han fet impossible que la con-
sellera pogués assistir ni a la roda de
premsa de presentació de la fira a
Barcelona ni, després, a la inaugu-
ració de Manresa».

Cerarols va apuntar que «la con-
sellera també és diputada al Parla-
ment i, aquests dies, ha hagut d’estar
al costat del president i del grup par-
lamentari. Tant ella com Lluís Puig
–avui en dia a l’exili– són persones
que tenen afany de territori». 

Herrero s’operarà a Tolosa
La principal mala notícia de la fira
va ser la caiguda que va tenir el fu-
nambulista Ignacio Herrero (Cia.
Yifan), divendres, quan estava re-
presentant l’espectacle Gritando sin
hacer mucho ruido a la plaça de Sant
Domènec. Davant d’uns dos-cents
espectadors, i amb un grapat d’in-
fants a primera fila, Herrero estava
executant un exercici d’equilibrisme
sobre una corda estesa en forma cor-
bada entre dues estructures de fusta,
a un parell de metres del terra en el
punt més alt. Aleshores un dels pals
va relliscar.

De resultes de la patacada, Herre-
ro es va trencar el colze i haurà de
passar pel quiròfan, va apuntar Ibá-
ñez, qui va afegir que una ambulàn-
cia se l’havia d’endur ahir mateix cap
a Tolosa (França), on viu l’artista. El
director va especificar que l’organit-
zació «posa un equip de so i un espai
net» als artistes i «Herrero va dur la
seva estructura. Parlant amb ell, ens
va explicar que un excés de confian-
ça va fer que una de les dues potes
del cavallet cedís». Ibáñez va dir que
«els funambulistes estan acostu-
mats a caure, però en aquesta ocasió
va ser de sorpresa», i per això no va
poder evitar caure malament.

TONI MATA I RIU MANRESA

La fira encara no té clar si rellevarà
David Ibáñez per concurs o a dit 

CONCORREGUDA I INTERNACIONAL El gironí David Ibáñez es va acomiadar ahir de la Fira Mediterrània després de set edicions al capdavant de la
direcció artística. En el balanç, es va mostrar satisfet per la progressiva internacionalització de la cultura popular catalana i per la participació ciutadana

JORDI BIEL

David Ibáñez va fer balanç ahir de la seva trajectòria a la Mediterrània

La successió del director artístic, que ha comandat set edicions del certamen, s’ha de confirmar com a màxim de tard el proper gener
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El projecte Galeuscat
s’escoltarà en
la propera edició
 El projecte Galeuscat, for-
mat per l’acordionista basc
Iñaki Plaza, el conjunt vocal
gallec Ialma i el graller català
Manu Sabaté, es podrà escol-
tar en la propera edició de la
Fira Mediterrània, però no
està confirmat que sigui l’es-
pectacle inaugural, segons
van comentar des de la direc-
ció artística del certamen a
aquest diari. La precisió ve a
tomb perquè una de les can-
tants de Ialma, Marisol Palo-
mo, va afirmar en una entre-
vista emesa ahir al programa
Mediterráneo de Ràdio 3 que
des de la fira els havien confir-
mat que Galeuscat obriria la
22a Mediterrània l’octubre de
l’any vinent. Tot i reconèixer a
Regió7 que Galeuscat partici-
parà en la propera edició, la
fira encara no ha decidit en
quin format es produirà.

LA XIFRA

1.106
El nombre de professionals supe-
ra novament els 1.100
 La inscripció de professionals a la
fira es manté estable (l’any passat van
ser 1.121). Els 1.106 d’enguany perta-
nyen a 604 entitats. 197 persones
s’han acreditat per a les jornades i
456 ho han fet a les reunions ràpides.



OSCAR BAYONA

Kepa Junkera amb alguns dels integrants de l’Esclat Gospel Junior al final de l’espectacle 

Miquela Lladó i Hilari Alonso, convidats especials

Junkera amb els bastoners de Sallent 

L’aula de sons dels geganters de Manresa a l’escenari 

Quan Kepa Junkera diu que a
Manresa s’hi troba com a casa, no
menteix. El músic basc, sense de-
senganxar-se de la seva trikititxa, va
convertir la Sala Gran del Kursaal en
una festa a la qual va fer participar
el públic tant com va poder. Fa just
dos anys que va ser l’encarregat
d’obrir la Fira Mediterrània i ahir,
amb la presentació de Fok, el seu
darrer treball, va tancar el certamen
d’enguany amb un espectacle Jun-
kera al cent per cent. 

No hi ha celebració sense convi-
dats. Ahir, a part dels integrants de
la seva banda, van desfilar per l’es-
cenari músics i grups bagencs que
van aportar la quota local a un es-
pectacle amb el segell del basc, on
l’humor i la improvisació van com-
partir protagonisme amb la música,
en aquest cas amb una desena de
melodies tradicionals dels Països
Catalans passades pel seu sedàs.
«Estic enamorat de la cultura cata-
lana i aquest treball és un homenat-
ge a tot el que he après de Catalunya
durant la meva trajectòria», va afir-
mar Junkera. Durant prop de dues
hores van sonar melodies típiques
catalanes, de les Balears i del País
Valencià.  El músic, però, va aconse-
guir portar cap al seu terreny, a tra-

vés de l’acordió i de la txalaparta in-
terpretada per dos tarragonins, me-
lodies tan conegudes com El rossin-
yol i El ball de l’àliga de la Patum,
que van ser dos dels moments més
vibrants del concert. 

Com és habitual, el basc va tenir
el públic a la butxaca des del minut
zero. S’ha de reconèixer que ahir no
li va costar gaire perquè va trobar-se
amb una platea entregada amb ga-
nes de passar-ho bé i de participar
picant de mans i fins i tot cantant
quan va ser necessari. Els assistents
van demostrar estar a l’altura a l’ho-
ra de complir els reptes  musicals
que els va posar el basc, entre rialles
i bromes. 

Al costat de Junkera, i de manera
excepcional, van cantar-hi les  joves
veus de l’Esclat Gospel Junior i van
tocar-hi els grallers Alba Logan i Ro-
ger Andorrà amb una quinzena
d'infants de l'aula de sons dels ge-
ganters de Manresa. També van
aparèixer a l’escenari els bastoners
de Sallent i el grup Manrússia Van
del Pal. «Amb tota aquesta colla te-
nim més material i noves melodies
per fer una segona edició de Fok»,
va bromejar el basc. També van ser-
hi la mallorquina Miquela Lladó i el
valencià Hilari Alonso, col·labora-
dors del disc en el qual han partici-
pat més de dues-centes persones.

La reivindicació no va faltar a la
festa i el basc va tenir un especial re-
cord pel seu amic Lluís Puig, a qui
va dedicar-li les primeres notes del
concert. Finalment, el Kursaal es va
encendre amb el cant d’Els segadors
interpretat per la trikititxa de Junke-
ra i corejat per tots els participants
al concert i amb el públic dempeus. 

DANI PERONA MANRESA

Kepa Junkera
convida el públic
del Kursaal a la festa
El basc homenatja la cultura dels Països Catalans
amb «Fok», acompanyat de músics i grups bagencs  

  
Regió7

El cèntric carrer Guimerà
atapeït de gent per veure
les evolucions de quatre
cavalls de raça menorqui-

na (Alt, de 7 anys; Jefe, de 18 anys;

Orco, de 12 anys; i Bonti, de 6 anys)
comandats pels seus genets (Miquel
Orfila, Joan Fortuny, Josune Fernán-
dez i Joan Pons). Dins del Focus Illes
Balears s’havia programat l’especta-
cle eqüestre Aires de Menorca, que
inicialment s’havia de fer a la plaça
Major, però que es va canviar d’em-
plaçament perquè els èquids «rellis-
caven molt sobre el paviment, que
és molt fort», segons l’amo del centre
Equimar, d’Es Castell, a qui es va
contractar l’esdeveniment.

Separats per tanques del públic i
al so d’una música que se sentia poc
(almenys al migdia) i incloïa un pas-

doble, els cavalls van fer evolucions
de doma per mostrar el pas, el trot,
el galop i el bot. Però va semblar més
un espectacle pensat per als turistes
que visiten l’illa (al centre Equimar
l’han contractat fins i tot als Emirats
Àrabs) que no pas lligat a la tradició
del jaleo menorquí, en el qual els ge-
nets entren a la plaça passant entre
la multitud i fent saltar els cavalls so-
bre les dues potes del darrere (en la
darrera festa de Maó, Josune Fer-
nández va ser reconeguda per tra-
vessar així tota la plaça, un fet inu-
sual). Quan van saltar (poc), van
arribar els aplaudiments.

PEPA MAÑÉ MANRESA

Un espectacle eqüestre massa pensat
per als turistes i massa poc menorquí

JORDI BIEL

Els bots dels cavalls van ser els moments en què el públic va aplaudir
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 Des de Crist Rei fins a Sant Domènec, les
deu instrumentistes de vent i percussió de
la Balkan Paradise Orchestra van revolucio-
nar ahir la tarda dels passejants amb la
seva passió per la música balcànica. La fan-
fàrria femenina va oferir una actuació en
cercavila fresca, enèrgica i molt festiva, i
van arribar a ocupar les taules d’una de les
terrasses del passeig Pere III. Van arribar a
Manresa com a guanyadores del concurs
Sons de la Mediterrània 2017 i amb el seu
primer disc sota el braç, K’ataka, que és un
recull de tot allò que les defineix musical-
ment. Després encara van actuar a la Ta-
verna Cervesa Guineu, al parc del Casino.

Balkan Paradise
Orchestra, la fanfàrria
que revoluciona la tarda

MIREIA ARSO

Van estrenar l’espectacle el 12
d’octubre del 2017. El dia de
la Hispanitat, que per a molts
xilens és un dia per sortir al

carrer, manifestar-se i aixecar la veu.
Malen no volia sumar-se a la celebra-
ció, sinó més aviat contestar-la, cridar
l’atenció sobre el dolor que ha patit i
que pateix el poble maputxe.

Des de llavors l’espectacle ha batut
records de públic i ha estat premiat,
una experiència emocionant per a les
dones que en formen part i que ahir
van ser a l’escenari del Kursaal. 

«Sóc cos / Sóc aigua / Sóc venes ver-
melles en pell fosca / Sóc una ínfima
partícula flotant a l’univers / Sóc les
meves àvies / Sóc la meva mare», deien
en un dels textos de l’obra, elaborats
durant el procés creatiu per Karen Car-
reño, l’assistent de direcció.

A escena van pujar tretze dones, al-
gunes professores, secretàries o actrius,
però també ballarines professionals.
Hi van posar el cos, la veu, l’alegria i el
crit. Veure-les va ser una oportunitat
per entendre què és l’ülkantun, la forma
d’expressió i de sentiment maputxe.

Les imatges se succeïen sense esce-
neografia, amb elles vestides de negre
o gairebé sense roba, acompanyant-
se només per la percussió del kultrun
i d’una arpa de boca que anomenen
trompe.

Van començar movent-se com un
balancí, d’un costat a un altre, es van
unir, es van separar i es van celebrar.
Una coreografia de Ricardo Curaqueo
que va tenir com a protagonista la seva
germana Ayelen de 10 anys i mirada
absorvent.

«Ella i jo hem viscut moments his-
tòrics diferents», deia Curaqueo. «A
Xile, ara es posa en valor el que som
com a poble. S’estan revitalitzant les
nostres tradicions, però mai no és su-
ficient».

Malen, que significa nena o noia
jove, és una peça en què ningú no re-
presentava cap personatge, sinó a si
mateixes. Elles són les que que aporten
la seva prespectiva de la cosmovisió.

«És una obra que té esperit propi,
nosaltres només intentem seguir-la»,
afegia Curaqueo.

El moment més emocionant de l’obra
va ser quan la petita Ayelen es troba
cara a cara amb la més veterana del
grup, Elsa, de 75 anys.

El públic va aplaudir amb intensitat.
Des de la primera fila els van entregar
un ram de romaní. Ho van agraïr, era
la seva estrena a Europa.

Quan es va acabar l’obra se’n van
anar juntes al camerino, van tancar la
porta, es van abraçar fent rodona i es
van posar a plorar.

Avui volen cap a Santiago de Chile.

M.S. MANRESA

SALVADOR REDÓ

Emoció i dansa contemporània per reivindicar els pobles índigenes del continent americà a «Malen», ahir al Kursaal

MARIA OLIV

Actuació de Roba Estesa, amb un discurs radicalment feminista

Doctor Prats va aconseguir una comunió total amb el públic

La fira s’acaba amb un crit
d’amor i de dolor maputxe
L’exquisit espectacle de dones «Malen», premiat a Xile, es va estrenar ahir a Manresa

Marc Coll ha passat en-
guany per la Fira Mediterrà-
nia amb un rol diferent amb
el qual hi havia assistit fa
anys: hi havia participat com
a artista i ara ho fa com a pro-
gramador. És un dels orga-
nitzadors del festival de mú-
sica Korre que token
de Blanes. 

«Fa tres anys
que vam en-
gegar el festi-
val i ens
agrada venir
a la Mediter-
rània per veu-
re què es cou a
l’escena musical
catalana», explica-
va mentre es trobava a
l’espai de la llotja, aquest cap
de setmana. «El nostre festi-
val és petit i el que busquem
són  nous talents i productes
emergents. No únicament
d’artistes novells que s’estre-
nen al panorama musical,
sinó d’altres que potser ja te-
nen experiència però estan
engegant projectes nous».

Per a Coll, «la fira és una
oportunitat per veure tot el

que hi ha i també per conèi-
xer què s’està engegant per
als propers mesos». Assegu-
ra que la presència a la Me-
diterrània és «positiva» i per
això intentaran ser-hi cada
any.  «En aquesta edició hem
vist algunes propostes que
ens interessen i poden encai-

xar amb el que fem»,
assegurava.  

Coll ha in-
tentat assistir
als especta-
cles que prè-
viament ja
creia que po-

dien interes-
sar al seu tipus

de festival, per
després «compro-

var què és realment i
veure si ens pot encaixar o
no». En aquest sentit, Coll
creu que «l’espai de la llotja
és ideal per poder parlar
amb els artistes, però també
amb altres programadors
per poder tancar propostes
conjuntes». En el seu cas, ha
programat una gira d’un
grup estranger amb una altra
productora per abaratir cos-
tos. 

DANI PERONA MANRESA

«Cerquem nous talents
i projectes emergents»

Marc 
Coll

 FESTIVAL KORRE QUE
TOKEN DE BLANES
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Són l’excepció en un món es-
pecialment masculinitzat i,
conscients d’aquest fet, com-
baten la desigualtat amb un

discurs radicalment feminista que rei-
vindica la horitzontalitat entre públic
i artistes i que denuncia les dinàmi-
ques imperants damunt dels escena-
ris. Roba Estesa, guanyadores del con-
curs Sons de la Mediterrània l’any
2015, van tornar dissabte a la fira per
la porta gran, amb una actuació a la
sala Stroika –on ja van ser l’any passat–
que va encetar una vetllada de festa i
reivindicació amb un públic entregat.
El conjunt va precedir l’actuació d’un

dels grups més de moda del panora-
ma de música en català: Doctor Prats.

La nit va començar a escalfar-se al
ritme de temes com La nit és nostra o
Cant de lluita, de l’últim treball de
Roba Estesa, Desglaç (2018). La seva
proposta folk de fusió, amb el violí i
l’acordió com a instruments destacats
i també amb la traducció simultània
damunt de l’escenari de totes les lle-
tres al llenguatge de signes, van sor-
prendre i fer ballar els assistents, que
van omplir l’espai des del principi. El
conjunt va repassar temes del seu an-
terior disc, Descalces –com la cançó
Les criades,molt celebrada– i va rei-
vindicar la feminització de l’espai de
nocturn de festa.

Doctor Prats pren el relleu
Cap a quarts d’una, els terrassencs
Doctor Prats van prendre el relleu. Te-
mes com el hit del seu últim disc, Ca-
minem lluny, que el públic va corejar
d’inici, van ser tota una declaració
d’intencions del que seria la seva ac-
tuació, altament festiva i amb un ritme

frenètic. La secció de vents, amb solos
de trompeta, així com la fusió d’ska,
pop, reggae i cúmbia, va fer ballar tot-
hom de principi a fi.

Doctor Prats va aconseguir una co-
munió total amb el públic, amb temes
com Rocambolesca, Les teves pigueso
Ara!, molt celebrats, així com l’es-
tiuenca No t’encantis, que va fer volar
camises i samarretes. «Doctor Prats
seran sempre nostres», cridava l’Stroi-
ka. Durant la segona meitat del con-
cert, els terrassencs es van permetre
la llicència d’intercalar petits frag-
ments de cançons com Cielito lindo
(Canta y no llores) i van aportar també
el seu toc reivindicatiu explicant que,
quan van a fer gires a l’estranger –el
grup ha actuat recentment al Japó o al
Marroc– els pregunten què està pas-
sant a Catalunya. «Nosaltres els diem
que és molt senzill: som un poble que
té una llengua, una cultura i tenim les
portes obertes de bat a bat», va asse-
gurar el cantant i guitarrista Marc Rie-
ra. La nit es va tancar amb els versos
d’Ho tenim tot.

MARIA OLIVA MANRESA

 VA

        

Roba Estesa i Doctor Prats encenen la
nit amb música festiva i reivindicació

L’experiència pot ser un
sofà o un trampolí. Per al
trompestista de Sardenya
Paolo Fresu i per al pianis-

ta de jazz andalús amb 40 anys a
dalt dels dels escenaris Chano Do-
mínguez segurament és la segona
opció. S’han trobat junts i viatgen
compartint recitals o oferint uns
duets memorables.

A vegades estan juganers, d’altres
sobris, ara porta l’iniciativa un,  ara
l’altre... I així van sortint peces que

poden ser jazz, flamenc o música
contemporània. Dissabte a la nit,
a Manresa, van oferir dos bisos a
petició del públic i van homenatjar
el músic de jazz Jerry González,
mort la setmana passada. 

Van interprar peces de Chano,
el Que será de Chico Buarque, Un
vestido y un amor de Fito Páez, el
Gracias a la vidade Mercedes Sosa
i una cançó napolitana de fa 100
anys, I'te vurria vasà. Un festival,
una petita festa.

Dues vegades magistral

FIRA MEDITERRÀNIA/ANNA BRUGUÉS

Chano Domínguez i Paolo Fresu van oferir dos bisos al teatre Conservatori

Aquest any era la quarta
vegada que assistia a la Fira
Mediterrània. Aitana Cueta-
ra està al capdavant de l’em-
presa Luneda Producions de
Galícia, amb la qual organit-
za diverses programacions
de festivals i equipaments
culturals gallecs. 

«La programa-
ció de la Medi-
terrània és
molt interes-
sant i vinc a
buscar pro-
postes dels
Països Cata-
lans per por-
tar-les cap a Ga-
lícia», explicava.
Per a Cuetara, «és molt
interessant l’espai dels pro-
fessionals perquè ens fun-
ciona d’intercanvi, és a dir,
tancar tractes per portar mú-
sica catalana a Galícia i acon-
seguir que hi hagi propostes
gallegues que vinguin a Ca-
talunya. Tenim un punt en
comú, que és la llengua, i ja
hem comprovat que la mú-
sica catalana s’entén millor a
Galícia que a la resta de l’Es-

tat, i a la inversa». 
La programadora confes-

sava marxar «molt contenta»
de la fira d’enguany, per ha-
ver contactat amb dues pro-
postes que espera contractar
els propers mesos.  Per a la
gallega, la fira també «és un
espai per compartir visions i

contactes amb altres
programadors,

que a vegades
costa de fer si
no és en es-
pais com
aquests».

Cuetara
assegura que

el que l’ha sor-
près més

d’aquesta edició de
la fira és l’espectacle

inaugural. «Fantàstic! Ens va
sorprendre molt i realment
ha estat un atreviment que
fuig de les inauguracions
convencionals d’altres festi-
vals», explica. L’única pega
que la programadora troba a
la fira és la poca presència de
professionals internacionals
en comparació amb els pro-
gramadors catalans i espa-
nyols. 

D.P. MANRESA

«Porto cap a Galícia
artistes de Catalunya»

Aitana
Cuetara

 LUNEDA PRODUCIONS 
DE GALÍCIA 

Fa molts anys que Mario
Duarte treballa en el món ar-
tístic com a representant de
diversos cantants i grups, així
com també com a progra-
mador musical. Ve de Portu-
gal i aquest cap de setmana
s’ha estrenat a la Fira Medi-
terrània. 

«Tinc diversos
companys que
m’han parlat
molt bé de la
mostra i
m’havien as-
segurat que
hi podria tro-
bar propostes
interessants, i
realment així ha es-
tat», explicava mentre
conversava amb una com-
panya prenent una cervesa
al pati de la llotja. 

Duarte considera que el
format de la fira, la possibili-
tat de conversar i compartir
propostes amb companys
programadors i conèixer de
prop els projectes artístics és
«molt positiu».  L’objectiu del
programador portugués era
clar: agafar contactes i des-

cobrir projectes per poder
tancar negocis els propers
mesos i portar alguns espec-
tacles i artistes a Portugal.  

«He vist algunes propos-
tes interessants que poden
servir-nos i adaptar-se al per-
fil del nostre festival  i, a la ve-
gada, també hem trobat al-

tres programadors
amb els quals po-

dem treballar
conjunta-
ment», co-
mentava. De
totes mane-
res, assegura

que la fira és
només el pri-

mer pas per con-
tinuar la seva feina,

que s’allargarà durant
els propers mesos. «Aquí
fem els contactes i després
cal continuar treballant per
parlar de temes més con-
crets», assegura. 

Duarte creu que el model
de la fira és «molt encertat» i
destaca la «facilitat» amb la
qual està organitzada, que fa
que sigui «accessible per
arribar als professionals i als
artistes». 

D.P. MANRESA

«Ara tinc els contactes,
però la feina continua»

Mario
Duarte

 REPRESENTANT ARTÍSTIC I
PROGRAMADOR DE PORTUGAL

Mateu Fité és una de les
ànimes de l’Associació Cul-
tural Esplai de l’Ametlla de
Merola. Com a programador
d’activitats culturals a la co-
lònia puig-reigenca, Fité no
es perd cap edició de la Fira
Mediterrània. «Ens vam
apuntar ja fa uns di-
vuit anys com a
programa-
dors», recor-
da. Tot i que
confessa que
inicialment,
a banda de
venir a trobar
propostes que
podien servir
per portar a l’Amet-
lla de Merola, també
aprofitaven per fer promoció
dels seus pastorets. 

Fité valora la Mediterrània
com una «oportunitat» per
als programadors d’arreu del
territori, però especialment
de nuclis petits com el de
l’Ametlla. «Nosaltres no po-
dem portar grans produc-
cions, perquè tenim un pres-
supost molt limitat, però a
vegades la fira ha servit de fi-

nestra per trobar algun pro-
jecte artístic que té cabuda a
la nostra petita programa-
ció». En aquest sentit, en des-
taca sobretot espectacles in-
fantils que han acabat con-
tractant després de veure’ls
a la Mediterrània. 

Un dels elements  que més
valora Fité de la fira

és l’espai on els
artistes poden

explicar els
seus projec-
tes. «Tot i
que hi ha
l’agenda de

programació,
és impossible

veure-ho tot i les
presentacions dels

artistes serveixen per
veure si hi ha alguna iniciati-
va que et crida més l’atenció
que una altra».  

Com a toc negatiu, per tro-
bar-ne algun, Fité reclama
que la fira que s’instal·la al
passeig Pere III tingui més
presència d’entitats del món
de la cultura popular i l’asso-
ciacionisme, tal com passava
anys enrere, quan hi havia
promocionat els Pastorets. 

D.P. MANRESA

«Hi ha projectes petits
que podem llogar»

Mateu
Fité

 ASS. CULTURAL ESPLAI DE
L’AMETLLA DE MEROLA



OSCAR BAYONA

Ji Hye Chung va interactuar amb els Picapolls d’Artés

OSCAR BAYONA

Marga Mbande, d’origen equatoguineà, trenca estils

OSCAR BAYONA

Els Xeremiers de Mallorca, que guien les festes tradicionals

MIREIA ARSO

La cantant gallega Uxía homenatja el poeta Uxío Novoneyra

SALVADOR REDÓ

Els Tirallongues van descarregar el 3 i el 4 de 7 simultanis 

OSCAR BAYONA

Els igualadins JoKB van actuar a la plaça Europa dins l’Estepa

 ANIMAL RELIGION. «Fang». Per
construir cal destruir i potser tornar a
destruir, modelar, adaptar-se i implicar-
se en un dur procés de creació per
obtenir el resultat desitjat. I aquesta ha
estat la premissa dels sempre
innovadors i sorprenents Animal
Religion amb Fang. Un sol intèrpret
multifuncional, equilibrista,
contorsionista, ballarí, amb una
implicació física corporal total, absoluta i
fascinant. L’objectiu, un enorme bloc de
fang compartint protagonisme amb
Quim Girón en una peça atractiva,
plantejada en diferents estadis de
transformació constant amb la força,
l’enginy, l’equilibri per acabar els dos
protagonistes fusionats en un. Una
proposta gens senzilla a la qual Girón
s’enfronta amb els cinc sentits i a la qual,
en tot moment, dona un exprés i nítid
sentit de canvi, transformació i
adaptació constant. La implicació física
és totalment necessària i té un
acompanyament musical just i precís
que, fins i tot, en alguns moments
esdevé la veu d’aquesta transformació
escènica. Certament, un petita joia de la
Fira d’enguany.–Assumpta Pérez

 BIFLATS. «Catalan Fanfare!». Va ser
una llàstima que només els poguessin

escoltar els professionals acreditats a la
llotja professional i en un pati amb una
turbina, la de la Colònia Sedó, al mig. La
idea de fer-ho allà és que els puguin
sortir concerts. Els Biflats són una
fanfàrria catalana que ha avançat els
últims anys fins a trobar el seu punt.
Tenen la Cúmbia del Pirineu, donen la
volta a El cant dels ocells i porten molta
alegria.–Marc Serena

 CLÀUDIA GÓMEZ I RAQUEL
VIÑUALES. «Pilar de dos». Peça de
fusió entre dos conceptes allunyats però
que, en aquesta proposta, s’alimenten
l’un de l’altre. Dansa contemporània i les
figures que es realitzen en el món
casteller, amb un tempo marcadament
ritualístic que dona com a resultat una
proposta de figures estètiques, ben
ammalgamada entre els dos punts de
partida de treball. Les dues ballarines,
acompanyades de música en directe,
mostren un exercici corporal, d’esforç
físic i necessària contorsió tècnica. La
lentitud de l’inici no esdevé cap tipus de
punt flac de la proposta, sinó aquest
marcat ritual de preparació d’un exercici
francament complex.–Assumpta Pérez

 COCANHA. Nit de ball folk. Són tres
noies cantant juntes i només
acompanyades per uns tamborins de
cordes del Pirineu i unes bases de fusta
microfonada on picaven amb el peu.
Melodies antigues amb lletres posades al
dia. Són les Ibeyi occitanes? Una grata
sorpresa a la llotja professional.–Marc
Serena

 EL SOMNI DEL DRAC. «L’agència
secreta de les paraules». Una de les

primeres funcions de la fira d’enguany va
començar amb força retard, una de les
escoles assistents havia sortit tard.
Malgrat el petit inconvenient, Marta Rius
i Guillem Ballaz, o el que és el mateix, la
Diana i en Ramon, els protagonistes de
l’espectacle, aspiren a convertir-se en
agents secrets de la SPA, el Servei de
Paraules Aparellades. Glosses,
instruments, música i, sobretot, comptar
amb la bona disposició i ajuda dels grups
escolars, una part feta amb treballs
previs a la funció, i l’altra part, durant el
desenvolupament del muntatge. Un
muntatge pedagògic i efectiu on els més
menuts (i els que no ho són tant)
descobreixen el divertit i amè exercici de
glossar, cercar paraules amb rima
consonant (més senzill que la rima
assonant), amb dos intèrprets que es van
posar amb rapidesa i facilitat el públic a
la butxaca. Com? Amb històries, contes,
però sobretot troballes i curiositats que
van fer gaudir el públic
assistent.–Assumpta Pérez

 EL SOMNI PRODUCCIONS. «La
classe». Dins l’Espai Xarxa Alcover
(circuit teatral en català que uneix les
illes Balears, Catalunya, Andorra, la
Franja de Ponent i el País Valencià), els
mallorquins portaven el seu darrer
treball a la sala Els Carlins amb un
migradíssim públic. Si es descomptaven
personal de la fira, convidats, tècnics...
l’autèntic nombre d’espectadors era
encara més minso. I, certament, l’espai
era totalment idoni, però hauria requerit
d’un altre horari i més èmfasi
comunicatiu de l’activitat. I és una pena
perquè la peça s’ho val. El text de Sergio
Baos mostra l’evolució del

distanciament, estima i conflicte de dos
amics: en Lluís i en Ramon. L’amistat
dels dos amics es mostra a través de la
seva història i amb un conflicte específic
que els allunyarà (aparentment). Però
malgrat els anys, les reticències, les pors
i els dubtes, sense adonar-se’n, els seus
llaços fraternals s’enforteixen i
endureixen. La seva història es presenta
a través de lliçons en les quals el
protagonista és un tipus o un altre. Bon
tàndem el format per Rodo Gener i Òscar
Muñoz en un muntatge molt orgànic,
buit d’elements, però poderós en
contingut, i amb un exercici interpretatiu
molt més complex del que
sembla.–Assumpta Pérez

 FETÉN FETÉN. «El mágico planeta
de los instrumentos insólitos». Una de
les primeres troballes de la Fira,
adreçada al públic més jove, tot i que pel
seu contingut distès, amè, àgil i ben
escollit, és interessant fins i tot per a qui
no li atrau la música. Els de Burgos Fetén
Fetén es van embutxacar el públic amb
una rapidesa insòlita; quatre indicatius i
el més important: que s’ho passarien més
bé si romanien callats i atents. La norma
més important i la més efectiva va fer
parar màxima atenció i silenci als
escolars aplegats al Conservatori per
gaudir de la simpatia i bon fer de Jorge
Arribas i Diego Galaz, en un interessant i
divertit viatge instrumental i musical. Els
orígens dels instruments, instruments
típics de diferents parts del món i, fins i
tot, instruments reciclats amb objectes
quotidians que va esdevenir la part més
aplaudida i en la qual els escolars van
mostrar més interès. Dos fantàstics
mestres de cerimònies que van fer

aixecar de les butaques els espectadors
per fer-los ballar, cantar i participar en
qualsevol peça tradicional regional
presentada: tarantel·les italianes, jotes
gallegues, muñeiras... La voràgine sonora
es va desfermar de nou quan, en
finalitzar el muntatge, els músics van
permetre fer-los preguntes: el muntatge
havia interessat i la curiositat va ser
màxima. Bona proposta musical per als
petits.–Assumpta Pérez

 GALEUSCAT. L’objectiu era ajuntar
músics catalans, gallecs i bascos però la
proposta encara està a mitges. La
treballaran en una residència artística i
gravaran disc el mes de març. A la llotja
professional es va poder sentir el
repertori que tenen fins al moment,
entre versions i composicions pròpies, i
van acabar cantant a «l’alegria i la
llibertat».–Marc Serena

 JANUSZ PRUSINOWSKI IKOMPANIA
& MANU SABATÉ. «Polcat». Hi ha
sessions de la Mediterrània que semblen
fetes només per a die-hard fans, els fans
més acèrrims. El concert del trio polonès
amb Manu Sabaté a El Sielu semblava
pensat per a ultrafolkies. No hi havia
sentit de l’espectacle, es dirigien al públic
amb un polonès i un anglès
incomprensibles i van interpretar una
música per a bodes que entristia. Això sí,
no hi van faltar ni polques ni
masurques.–Marc Serena

 JONATAN PENALBA. «De soca-rel».
És un jove d’Alcúdia que vol ser un
clàssic. Soca-rel és el seu primer disc i el
va presentar a la sala El Sielu
acompanyat de la seva banda. Seguirem
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OSCAR BAYONA

«Les cançons seran sempre nostres», estrena d’Arnau Tordera i Magí Canyelles

SALVADOR REDÓ

L’acròbata Júlia Farrero va mostrar l’espectacle «Teia», en procés de creació

escoltant els seus boleros i cants de
batre.–Marc Serena

 LA BANDA MORISCA. De la mateixa
manera que existeixen dues Espanyes,
encara també hi ha visions enfrontades
sobre què va passar durant l’Al-Andalus o
qui s’ha de quedar la mesquita de
Córdoba. La banda morisca són andalusos
que reivindiquen el llegat de la cultura
andalusí i, amb la seva música, li volen
donar valor. Van actuar a la llotja
professional.–Marc Serena

 LES ANXOVETES. «(d)ones». Dissabte
al vespre, al Kursaal, el conjunt Les
Anxovetes va portar a una nova dimensió
el repertori clàssic d’havaneres i cançons
marineres en un concert que va seduir i
captivar el públic de principi a fi. Amb un
joc de veus brillant i molt treballat, les
tres vocalistes, molt ben acompanyades
musicalment per percussions, guitarra i
contrabaix, van interpretar temes propis
com Ona. El conjunt femení, amb una
posada en escena minimalista però
solvent, també va recuperar clàssics com
A la vora de la mar, Què volen aquesta
gent i Alfonsina y el mar, amb uns
arranjaments acurats i sorprenents. El
concert va viatjar per diferents gèneres,
des del fado fins al bolero, i es va tancar
amb De Anchoas quedan tres, seguit de
llargs aplaudiments.–Maria Oliva

 ORQUESTRINA TRAMA. «Hèsta!».
Divendres eren a la llotja professional de
la Fira Mediterrània i dissabte a la Festa
Major de Gisclareny. Fan música directe
dels Pirineus pensada per ballar. Els qui
ho vulguin ho podran fer el dissabte 17 de
novembre (19 h) a la Sala Petita del teatre

Kursaal de Manresa.–Marc Serena

 TEATRE NU. «Teatre arrossegat de
Catalunya». Recuperant la tradició dels
artistes de carrer que, convertint un carro
en un petit escenari, tenen un ampli
ventall en el seu repertori, Teatre Nu
proposa una petita mostra amb la
representació del conegut conte d’El
Patufet. En glossa, tres intèrprets
descabdellen de nou la història del petit
que acaba a la panxa del bou. Un bon i
acurat treball amb nitidesa de conceptes i
bona planificació en el seu
desenvolupament. Els tres intèrprets
mostren una bona entesa escènica que
traspua i contribueix en el bon
desenvolupament del muntatge.
Certament, moltes vegades en els
muntatges per a públic familiar
l’objectivitat i la brevetat són autèntics
triomfs. El bon fer de Teatre Nu no
sorprèn, però sí la capacitat de seguir
imprimint-lo en els seus espectacles com
el seu principal segell
d’identificació.–Assumpta Pérez

 UXÍA. «Uxía-o». Les cançons d’aquesta
cantant gallega són de les que escoltaries
mil vegades. Una corredora de fons que
va ser a El Sielu acompanyada d’una
banda on hi havia una arpa. Hi ha qui
canta per guanyar-se la vida, n’hi ha que
volen fer el món millor.–Marc Serena

 ZA!. «Megacobla». Un duet de música
experimental i uns quants músics de cobla
treballaran durant un any junts a
proposta de la fira. El projecte acaba de
començar però va arrencar un somriure al
públic del teatre Conservatori, que no és
poca cosa.–Marc Serena

MARTA PICH

 KUKAI DANTZA & ORFEÓ MANRESÀ. «Erritu». L’espectacle
inaugural a la basílica de la Seu va fusionar dansa i música per
parlar de la importància dels vincles comunitaris. El muntatge va
despertar entusiasme entre el més de mig miler d’espectadors.

 JUAN CARLOS LÉRIDA. «Máquinas sagradas».  Ningú podia
imaginar-se un taller mecànic converit en un ‘tablao’ de flamenc.
Lérida i el ‘cantaor’ Jorge Mesa ‘el Pirata’ van sorprendre amb un
espectacle únic entre claus angleses i tubs d’escapament. 

 CENTRE EQUIMAR. «Aires de Menorca». Hi havia expectació
per veure l’espectacle eqüestre, i es tenia en ment les impressio-
nants festes de Sant Joan de Ciutadella. Però es va trobar a faltar
el jaleo menorquí: poca espectacularitat, poca emoció i pocs bots.

En l’espectacle de
cloenda d’ahir a la fira,
Kepa Junkera va pre-
guntar al públic si vo-

lien una cançó més. Des de les
files de darrere un nen va cridar
fort... «Noo!».

Si els seus pares són folkis i
l’han portat per la fira durant
quatre dies, s’entén que en tin-
gui prou. O potser, simplement,
l’acordió no és el seu fort.

Portar nous públics a la músi-
ca tradicional ha estat un dels
principals maldecaps de la Fira
Mediterrània des de la seva fun-
dació, quan va començar sent
una trobada de representacions
folklòriques locals.

Durant tots aquests anys hem
vist invents de tota mena, al-
guns realment singulars. Recor-
do haver escoltat fa quatre anys
un grup de joves del Raval fent
botar pilotes de bàsquet a l’es-
cenari d’El Sielu com a instru-
ment de percussió... i fixar-me
en les cares de la gent.

Hi ha molts atreviments artís-
tics que espero que ja hagin
preescrit. I hi ha nits que, tot el
contrari. Fa dos anys vam veure
a distància curta la cantant de
Sant Esteve Sesrovires Rosalía,
que ara és l’estrella del moment
a YouTube. Ens vam trobar de
sorpresa Arthur H cantant amb
veu de whisky al pavelló del
Nou Congost el 2004. Vam vi-
brar amb Souad Massi el 2009.

N’hi ha uns quants que enyo-
rem l’època en què a la ciutat hi
havia macroconcerts, comu-
nions col·lectives amb gent vin-
guda de tot Catalunya.

La fira també ha renunciat a
omplir grans escenaris i, a la ve-
gada, sembla que ha tocat sostre
i que ja no pot créixer més. Fa
anys que repeteix xifres i ha op-
tat per obrir el focus geogràfic
en comptes d’aprofundir en la
mateixa Mediterrània.

Aquest any hi hem trobat
molts moments de lucidesa mu-
sical i, com sempre, algunes
preses de pèl en nom de la pà-
tria, de la nostra o de la d’altri.

El telèfon em marca que en
quatre dies he fet 41 quilòme-
tres a peu. Ha valgut la pena, ha
tornat a ser sensacional. Encara
que el manresà, per principis,
ho dissimuli. Com el taxista a
qui li preguntava si per la fira te-
nen més feina. «No et pensis,
poc més», deia.

OPINIÓ

Marc Serena

41 quilò-
metres
després

  
Regió7

JORDI BIEL

JORDI BIEL


