
A bord d’un vaixell d’un
enclavament important de
la Mediterrània com és el
port de Barcelona, la Fira
d’Espectacles d’Arrel Tra-
dicional va revelar ahir el
programa de la seva ambi-
ciosa desena edició. 105
espectacles (49 de música,
17 de teatre de carrer, 14
d’adreçats a un públic fa-
miliar, 13 de dansa i 12 de
teatre) es concentraran du-
rant quatre dies en tota me-
na d’espais, fent de la capi-
tal del Bages –l’alcalde de
la qual va reivindicar-ne
ahir la mediterraneïtat tot i
estar en plena Catalunya
interior– un aparador tant
de les arts tradicionals dels
Països Catalans com tam-
bé d’Itàlia, Algèria, Tuní-
sia i altres territoris de
l’arc.

Miles, Serra i Dharma
Entre les propostes de la
fira cal destacar diverses
estrenes i produccions
pròpies. En música, que
ocupa quasi la meitat del
programa, és especialment
prometedora la fusió de
l’univers sardanístic de
Joaquim Serra –composi-
tor empordanès del qual es
commemora el centenari–
amb l’avantguarda de Mi-
les Davis que durà a terme,
amb el nom de Quim Da-
vis Miles Serra, la Compa-
nyia Elèctrica Dharma.
Mesclat, el grup que aglu-
tina Titot i Joan Reig d’Els
Pets, presentaran nou disc
–Cròniques colonials–,
com també faran, per
exemple, Chicuelo (Dia-
pasión), Gerard Quintana
(Treu banya), Josep Tero
(Cançons d’amor i fronte-
ra), els marsellesos Massi-
lia Sound System (Òai e li-
bertat), Rosa Zaragoza
(Terra de jueus) i Cabo
San Roque (Música a mà-
quina).

Comediants i les illes
En un espectacle fet a mi-
de per celebrar els deu
anys de la Fira Mediterrà-
nia, Comediants obriran la
mostra amb un espectacle
basat en dotze illes de fes-
ta, una per a cada mes de
l’any, mentre que la com-
panyia Pim Pam Pum Foc
la clourà, a la plaça Major
de Manresa, amb un mun-
tatge pirotècnic inspirat en
Posidó, el Déu dels

oceans. Xarop de Canya
(en una producció pròpia
de la fira per commemorar
el vintè aniversari de la
companyia) homenatjarà
els espectacles de carrer
amb Terrabastall XXL,
llarga cercavila concebuda
com un viatge per la Medi-
terrània. La fira rebrà tam-
bé propostes singulars
com ara les de la compa-
nyia francesa Malabar,
que portarà a Manresa un
vaixell blanc d’uns 16 me-
tres de llarg per 9 d’alçada
amb el qual recorrerà els
carrers de la ciutat. Final-
ment, en teatre es compta-
rà amb la presència de

companyies com les de
Pepa Plana, Jordi Bertran i
Àreatangent i, en dansa,
amb les companyies de
Pepe Hevia (retent home-
natge a l’obra pictòrica de
l’autora catalana Montser-
rat Gudiol), Núria Ventura
(inspirant-se en el perso-
natge de Carmen) i l’Es-
bart Dansaire de Rubí, que
com la Dharma, basarà el
seu espectacle en Joaquim
Serra, de qui reposarà El
Carnestoltes, una instru-
mentació i recreació d’una
dansa tradicional que l’Es-
bart ja va estrenar fa vint-
i-cinc anys al Gran Teatre
del Liceu. En teatre fami-

liar, la companyia catalana
Pa Sucat i l’italiana Arri-
vano dal Mare presentaran
un espectacle de titelles
coproduït per la fira, el
CAER, i els festivals Cer-
via i Guant.

El Kursaal torna a obrir
La fira també servirà per
tornar a obrir el Teatre
Kursaal, que serà escenari
de propostes com ara la
col·laboració entre el grup
de percussionistes cata-
lans Tactequeté i el duo tu-
nisià Amine i Hamza, i els
cants polifònics corsos del
conjunt vocal Barbara
Furtuna.

La Mediterrània es concentra a Manresa
La Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional arriba a la desena edició amb més de cent muntatges d’arreu del territori

� La fira, més enllà de fer
gaudir el públic amb les
105 propostes gratuïtes i
de pagament del progra-
ma, insistirà enguany en
un dels seus objectius
principals: facilitar la con-
tractació dels espectacles
que hi participaran pels
programadors inscrits
–enguany, de moment,
més de 300– i impulsar
l’activitat professional
dels participants a través
de la premsa, nacional i in-
ternacional, que hi assis-
teix. La fira incorporarà
enguany una zona d’es-
tands professionals –ja
n’hi ha trenta d’inscrits– a
la llotja de contractació i
posarà en marxa els Pre-
mis Mediterrània, que, do-
tats amb un total de
100.000 euros per a un mà-
xim de quatre guanyadors,
reconeixeran les produc-
cions d’espectacles de
qualsevol àmbit escènic
que contribueixin a l’enri-
quiment, modernització i
divulgació de la cultura
tradicional catalana.

Ahir, en la presentació
de la fira a la ciutat de Bar-
celona, Joan Manuel Tres-
serras, conseller de Cultu-
ra i Mitjans de Comunica-
ció, va destacar el paper
que representen la Fira
Mediterrània, la Fira de
Tàrrega, el Mercat de Mú-
sica Viva de Vic i la Mos-
tra d’Igualada com a mer-
cats culturals de referèn-
cia.

G. VIDAL / Barcelona

Comediants (a dalt, el 2006 a Montblanc) inauguraran la fira. La Dharma, a baix a l’esquerra, unirà la música del compositor
empordanès Joaquim Serra amb la de Miles Davis. Xarop de Canya celebraran a Manresa el vintè aniversari. / EL PUNT

� Amb la vocació d’exercir d’aparador
de tot el que es cou en les arts escèniques
d’arrel tradicional arreu de la Mediterrà-
nia, Manresa rebrà de l’1 al 4 de novembre

105 espectacles de 121 companyies de
bona part dels racons d’aquest territori.
Comediants, la Companyia Elèctrica
Dharma, Mesclat, Pim Pam Pum Foc i
Xarop de Canya formen part dels artistes

que, amb diferents propostes de música,
teatre i dansa, estrenaran muntatge en una
fira que, aproximant-se al perfil de la Fira
de Tàrrega o el Mercat de Música Viva de
Vic, incorporarà enguany una zona d’es-

tands professionals. Entre les novetats de
la fira cal incloure-hi també la reinaugura-
ció del Teatre Kursaal i la creació d’uns
premis adreçats a produccions que enfor-
teixin la cultura tradicional catalana.

Més de 300
programadors
visitaran la fira
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