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La desfilada medieval provoca el primer
esclat popular de la fira Mediterrània
Mentre el cel ho va perme-
tre, la Mediterrània va ser
ahir una gran festa popular.
No només als recintes, sinó
també al carrer, especial-
ment a la desfilada medie-
val de l’Entrà mora. Aques-
ta tradició de les terres ala-
cantines va generar una
gran expectació al centre de
la ciutat i va ser seguida per
una multitud

La fira és viva: la desfilada d’ori-
gen medieval coneguda com En-
trà mora va fer sortir els manre-
sans al carrer ahir a la tarda en el
que va ser el primer esclat popu-
lar del certamen. Les previsions
per a avui, diumenge, no són gens
bones, i la incertesa planarà sobre
la Mediterrània fins al darrer mo-
ment. Però ahir, el gran esforç
col·lectiu que significa muntar la
fira cada any a la capital del Bages
va tenir la recompensa d’una jor-
nada meteorològicament tran-
quil·la fins entrat el vespre, quan
alguns espectacles es van haver
d’amputar. Passi el que passi avui,
l’aposta pel carrer de la direcció
artística ja haurà valgut la pena.

El passat àrab de les terres ala-
cantines, les lluites entre moros i
cristians, és el pòsit cultural de
l’Entrà mora, una festa que té un
gran arrelament popular al País
Valencià. Al voltant de tres-cen-
tes persones van transportar la
tradició als carrers de Manresa
amb una desfilada des de la plaça
Europa fins a Crist Rei, passant
pel carrer Guimerà,  que va ser se-
guida per una munió de gent.
Obrien la comitiva les catorze
dansarines del Ballet Moro Anna

Botella, d’Alcoi, que van ballar
ininterrompudament durant una
hora i mitja aportant a la festa un
aire de sensualitat que contrasta-
va vivament amb el vestuari guer-
rer i ostentós dels Moros d’Alque-
ria i els Moros d’En Trilles, de
Castelló, i de les Xafigueres de
Muro. El seu pas lent, agafats for-
mant filaes i avançant amb un lleu
balanceig lateral, desprenia l’aro-
ma de la calma prèvia a la batalla,
una sensació a la qual contribuïa
la Banda de la Romàntica de Sa-
ladar, de Xàbia, amb músiques de
reminiscències èpiques. Els nom-
brosos espectadors que van om-
plir les voreres, però, no eren
aquests els únics sons que sentien:
cada grup tenia el seu propi

acompanyament, amb la Colla de
Dolçainers de La Xafigà de Muro
i la Banda de Música de Moros
d’Alqueria completant la relació
de formacions ambulants. Dos ca-
valls batidors de l’Escola d’Equi-
tació Peluca i el boato (decoració)
dels xanquers, els nans i els palmi-
tos també van desfilar posant la

pausa entre els grups per evitar la
mescla de les músiques. Petits i
grans van gaudir d’un llarg tast de
cultura popular de les terres del
sud de la comunitat valenciana.

Ana Botella, afònica, testimo-
niava al final de la rua la satisfac-
ció per l’experiència. «Hi havia
molta gent que ens anava seguint
durant tot el recorregut, això ens
ha animat molt. La gent ha estat
molt bé». La companyia va néixer
fa vuit anys com a grup de dansa
del ventre, i quan participen en
l’Entrà mora no deixen de ballar
en cap moment, «siguin dues, tres
hores... l’estona que sigui». Les co-
reografies són de composició prò-
pia i en cada desfilada executen
dos tipus de dansa, una de més

suau i una altra de més moguda.
Tot i que la pluja va aparèixer al

vespre, durant el dia es van poder
celebrar les diferents dinàmiques
de carrer previstes, com la Banda
du Dock i les seves músiques me-
diterrànies i les màscares sardes
del Museu dell’Arte Ethnica In-
ternazionale-Assemini, una festa
ancestral vinculada al carnaval.
També va generar un notable in-
terès el «Triki-triki» de Zum-Zum
Teatre. Els espectacles d’interior
van continuar registrant un bon
nombre de públic, com va ser el
cas de l’actuació dels divuit anys
d’El Pont d’Arcalís al Kursaal. So-
ta sostre o a l’aire lliure, Manresa
va viure ahir la fira amb la compli-
citat habitual.

TONI MATA I RIU
Manresa

EUDALD REDÓ

Els grups de guerrers moros, vistosament abillats, van causar sensació en l’Entrà mora d’ahir a la tarda

LA CLOENDA
La cremada de torxes (far-
chie) a la plaça Major es
presenta com un dels mo-
ments culminants de la dar-
rera jornada de la Fira d’Es-
pectacles d’Arrel Tradicio-
nal. Un grup d’habitants de
la població italiana de Fara
Filiorum Petri ha estat tre-
nant les torxes amb canyes a
la plaça Porxada des de di-
jous, i a les 6 de la tarda és
previst que es traslladin fins
a la plaça per ser aniquila-
des pel foc una hora més
tard. Les flames també pro-
tagonitzaran l’altre acte de
la cloenda, la reproducció
de la festa de la Santantonà
de la població castellonenca
de la Todolella, on les fogue-
res netegen l’esperit i les
ànimes dels visitants. Al Tall,
Roger Mas, Dimitri Ialta,
Ferran Savall i Lisboa Zen-
tral Cafè són algunes altres
de les propostes d’una dar-
rera jornada més que inte-
ressant.

La pluja va aparèixer
a darrera hora de la
tarda i va obligar a
aturar els espectacles
de carrer

Màscares sardes al carrer
El grup de màscares de la localitat d’Assemini, a Sardenya,
es va passejar ahir al migdia pels carrers de la ciutat

SALVADOR REDÓ

La plaça de Fius i Palà, plena
La companyia Zum-Zum Teatre va dur força gent a la pla-
ça de Fius i Palà amb el seu espectacle «Triki-triki»

SALVADOR REDÓ

Gran expectació a la Porxada
Els acròbates d’El Circo de la Sombra van generar una no-
table expectació durant l’actuació a la plaça Porxada

SALVADOR REDÓ
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DINÀMIQUES DE CARRER

Carai amb els marselle-
sos! La Banda du Dock,
formada fa set anys, té 18
músics que saben què to-
quen. Des de clàssics del
heavy com AC/DC o el
rock alternatiu de Muse,
passant per Deep Purple
o Michael Jackson (ha-
vien vist mai una fanfàr-
ria que comencés la seva
actuació amb «Thri-
ller»?) fins a un repertori
de músiques provençals,
pasdobles o sardanes.
Són una explosió sonora
que, ahir al matí, va ar-
rossegar els espectadors

que se’ls van trobar al
migdia davant del Kur-
saal, a la Plana de l’Om o
a la plaça Major. Una
fanfàrria d’aquelles que
sí, i finalment, van posar
les primeres notes festi-
ves a la ciutat. Sense
complexos i amb la in-
tenció d’impactar sobre
el màxim nombre de pú-
blic, els marsellesos (ins-
truments de vent, fustes,
metall, baix elèctric i un
cantant amb megàfon in-
clòs) exploren i exploten
un repertori que s’atre-
veix amb tot. I toquen bé,
molt bé. I sonen millor. 

Des de Marsella amb
el ritme a les venes

SALVADOR REDÓ

La Banda du Dock, ahir, al passeig de Pere III

SUSANA PAZ/Manresa

DANSA

La companyia de dansa
Mariantònia Oliver va
proposar ahir a la tarda a
la biblioteca del Casino
un espectacle interdisci-
plinari, que va combinar
poesia, interpretació i
moviments de dansa. So-
ta el títol «La paraula i
els peus nus» es va ama-
gar un recital que va in-
cloure poesies de Miquel
Costa i Llobera, Miquel
Àngel Riera, Damià
Pons, Blai Bonet, Marià
Villangómez i Josep Ma-
ria Llompart, entre altres
autors.

Amb una posada en es-
cena sòbria –només unes
calaixeres damunt un
terra llis–, els tres intèr-
prets es van acompanyar
de música, silenci, ges-
tualitat i sensualitat per
convidar els espectadors
cap al camí de propostes
innovadores i intercon-
nectades amb diferents
disciplines.

L’acte, que va tenir al-
guns espectadors infan-
tils entre els espectadors,
va acabar amb un sorpre-
nent nu d’una de les dues
intèrprets femenines del
muntatge escènic.

El diàleg entre el
moviment i la paraula

ORIOL LUJAN

Els tres artistes en un moment de l’espectacle

ORIOL LUJAN/Manresa

PÚBLIC FAMILIAR

En Tedi perd l’ombra,
avorrida de no sortir mai
de la seva habitació, i no
la troba ni entre els diaris
del quiosc de sota casa
seva ni a la xocolateria. I
està trist. Però un bon dia
la negra taca reapareix i
l’alegria torna al seu
somriure.

La companyia igualadi-
na La Mandarina va gua-
nyar l’any passat la pri-
mera edició dels Premis
Mediterrània en l’apar-
tat d’espectacles adre-
çats al públic familiar
amb el muntatge «L’om-

bra avorrida». Dotze me-
sos després, el teatre
Conservatori ha acollit
les dues funcions progra-
mades amb la noble vo-
luntat, per part dels qua-
tre intèrprets, d’apropar
la dansa i el gest als nens i
les nenes. Tot un repte,
perquè no és fàcil al món
escènic portar l’interès
dels menuts cap a gène-
res tan poc habituals per
a ells com la dansa con-
temporània. Marta Her-
vás, Carme Solà, Nalia
Palmero i Toni Closa ho
aconsegueixen amb un
espectacle recomanable.

El repte d’apropar la
dansa als petitons

JOSEP ROJAS

Dues de les ballarines de «L’ombra avorrida»

TONI MATA I RIU/Manresa

Quico el Cèlio a la plaça Major
Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries van presentar el
seu darrer disc, «Ocó!», en una plaça Major força plena. 

Ballant a la Taverna de la Fira
L’actuació del grup aranès Bramatopin, ahir al migdia a la
Taverna de la Fira, va convidar la gent a ballar.

Espontanis a Sant Domènec
Fora de la programació oficial també hi va haver lloc per a
aquest malabarista, que va actuar a Sant Domènec.


