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El Club del Lector d’EL PERIÓDICO presenta:

en concert l’1 de desembre, 21.00 h., al Liceu

Els socis del Club del Lector d’El Periódico tindran el 50% de descompte en el preu de les entrades.
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14
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16
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33 Luis Delgado, durant la seva actuació de dissabte a Manresa.

JOSEP GARCÍA

La mostra tradicional de Manresa va atraure més de 40.000 espectadors

La barreja de cultures reafirma
una Fira Mediterrània en auge

MÚSICA I FESTIVAL

c

JORDI BIANCIOTTO
MANRESA

Músiques erudites d’arrel,
mestissatge festiu, especta-

cles de teatre i dansa i muntatges de
carrer d’impacte visual van conver-
tir aquest cap de setmana Manresa

en un aparador viu de la cultura po-
pular en la 8a edició de la Fira d’Es-
pectacles d’Arrel Tradicional, cone-
guda des de l’any passat com a Medi-
terrània. Una convocatòria que es va
saldar, segons l’organització, amb
més de 40.000 espectadors, i que va
tancar les seves portes ahir a la tarda

amb el muntatge de pirotècnia i per-
cussió de la companyia occitana Les
Commandos Percu.

Va ser el punt final de tres jorna-
des consagrades a l’encreuament de
cultures interdisciplinar, amb 130
espectacles dels quals el 72% van
procedir de l’espai catalanoparlant,
el 25% d’altres àmbits, i el 3% de pro-
postes mixtes. Manresa va rebre ahir
el conseller de Comerç, Consum i
Turisme de la Generalitat, Josep Hu-
guet, que va remarcar que Mediter-
rània s’ha convertit en «un referent
gairebé únic a Europa, a la penínsu-
la i a Catalunya», i va afegir que la
seva «consolidació» ha permès «una
ampliació del mercat».

Dos circuits simultanis van mos-
trar les dues cares de la Fira. Per un
costat, l’oferta de carrer de compa-
nyies teatrals com l’holandesa Clo-
se-Act, amb el seu vistós muntatge
Saurus, i de les carpes amb folk de
tendència ballable. Per un altre, sa-
les i teatres es decantaven per pro-
postes més saberudes. Com la del ve-
terà Luis Delgado i el seu exube-
rant Tánger, un viatge a la música
andalusí a través de poetes ibèrics de
l’edat mitjana, pilotat amb la veu
de Mohammad Serghini el-Arabi. La
seva ruta es va centrar, és clar, en la
cosmopolita ciutat marroquina,

cruïlla de religions (cristiana, islàmi-
ca i jueva) evocat amb unes instru-
mentacions sòbries i imaginatives,
en què el llaüt dialoga amb l’acor-
dió. Algunes peces gravades per Del-
gado, per cert, formen part de la
banda sonora de l’últim film de Rid-
ley Scott, El reino de los cielos.

q DE MÉLIES AL GNAOUA
La formació acústica catalana You-
kalis va posar dissabte música a fil-
macions de Georges Mélies en un
exercici fantasiós amb un fons de
gèneres populars europeus i un
punt de jazz. Un menú molt dife-
rent del de Basidou, formació mar-
roquina que perverteix la tradició
gnaoua, de ritmes obsessius i terro-
sos, amb esclats de violí i saxo. O de
la cançó temperamental d’A Fil de
Ciel, grup piemontès d’expressió oc-
citana, que va projectar la poderosa
veu de Rosella Pellerino sobre teixits
de mandolina, cornamusa i altres
instruments tradicionals.

Els marsellesos Moussut et Lei Jo-
vents, amb Tatou (ex-Massilia Sound
System) al capdavant, van animar la
carpa de la plaça Porxada amb una
proposta mestissa que s’orienta deci-
didament cap al reggae amb mit-
jans seminús, basada en una veu,
guitarra i bateria. Perquè, en l’oferta
més nocturna, el perfil ballable va
primar sobre la investigació antro-
pològica. Com Akim el-Sikameya,
cantant i violinista d’Orà sol.licitat
per figures com Khaled i Cesária
Évora, que va oferir un recital desen-
fadat d’essència aràbiga i referències
a cultures com la celta.<

LUIS DELGADO VA
BRILLAR AMB LA POSADA
EN ESCENA DE ‘TÁNGER’


