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Cultura i Espectacles

Fira Mediterrània fa 25
anys que reivindicava la
cultura popular. És la que
s’ha fet sempre a les pla-
ces. No és estrany, per
exemple, que els Come-
diants, en l’inici de la
Transició, fossin la punta
de llança de Fira Tàrrega
perquè ells s’inspiraven en
aquella cultura de carrer,
de tradició i festa més en-
llà del control del poder po-
lític, militar o religiós. Ara,
Fira Mediterrània recupe-
ra el carrer sense restric-
cions. I ho fa completant
una triple coincidència;
els 500 anys de l’arribada
d’Ignasi de Loiola a Manre-
sa i també el centenari del
Cançoner Popular. La pla-
ça vibra. La fira comença
quest dijous amb un ma-
croespectacle inaugural
(El pou de la gallina) que
presenta més de 70 pro-
postes fins diumenge, 51
de les quals són estrenes.

Efectivament, “les pla-
ces són l’escenari natural
de la cultura popular”, re-
afirmava la directora ge-
neral de Cultura Popular i
Associacionisme Tradi-
cional, Adelaida Moya. El
director artístic de Fira
Mediterrània, Jordi Fosas,
respira tranquil perquè
torna una edició sense res-
triccions ni mascaretes.
Han passat dues edicions
molt complicades però
amb la satisfacció “que es
van seguir fent”. Han estat
anys, també, en què han
anat afinant programes
com el pla d’impuls de la
cultura tradicional o
l’Obrador d’Arrel i que
aquest any esclataran
amb una gran presència a
la cartellera (un terç de les
propostes d’enguany sor-
geixen dels Obradors d’Ar-
rel, per exemple).

La programació de la fi-
ra manté interessos molt

amplis, amb un cert equili-
bri entre la proposta musi-
cal (54%) i les arts escèni-
ques (46%). Fosas insis-
teix en els maridatges en-
tre les companyies popu-
lars i els artistes professio-
nals (Israel Galván balla
amb l’Escolania de Mont-
serrat a Seises); el Cor Jo-
ve Amics de la Unió de
Granollers canta cançons
de treball del segle XX amb

música de Marcel Bagés i
David Soler (Les eines); o
Roberto Oliván i Arnau
Obiols coreografien i to-
quen temes del Cançoner
Popular amb l’Esbart Ciu-
tat Comtal (Solc).

En un quart de segle
s’ha donat un tomb a la mi-
rada de les arts d’arrel. Els
nous artistes d’avui gau-
deixen de la tradició sense
el prejudici que patien els
intèrprets de les primeres
edicions, que comprova-
ven com, sovint, el públic
veia les seves actuacions
com una rèmora del pas-
sat carrincló. Per protegir-
se, reivindicaven músi-
ques i peces rurals d’arreu
del món. Ara, aquelles ma-
teixes tonades, llegides
com a caducades, tenen
una frescor inesperada. Es
comprova amb la progra-
mació de joves com Júlia

Colom, Mar Grimalt, Ma-
rala, Adrián Vega, Tarta
Relena, Clàudia Serrahi-
ma i Àfrica Llorens.

El tercer eix és una re-
flexió sobre com la tradi-
ció travessa el present. Fa
25 anys, la tradició es lle-
gia en passat; ara es respi-
ra futur amb el treball de
les companyies que tot
just inicien trajectòria. És
el cas de Pere Seda, que,

després de conèixer la
dansa tradicional des dels
esbarts, ha completat el
seu aprenentatge a l’Insti-
tut del Teatre i ara presen-
tarà una renovada versió
de L’hereu Riera o Raepte,
una mirada espiritual so-
bre la transformació d’Ig-
nasi de Loiola a la ciutat
que han investigat Jordi
Aspa i Bet Miralta (Els Es-
carlata) amb la coreògrafa
Anna Romaní i l’Esbart
Manresà. Per la seva ban-
da, Mos Maiorum posa a
escena un nou treball de
verbatim sobre la descon-
fiança dels veïns de Sant
Martí de Tous respecte a
un macroprojecte per ins-
tal·lar plaques solars que
acapararien bona part
dels camps de conreu (El
solar).

Fira Mediterrània aspi-
ra a fer créixer la difusió de

la cultura d’arrel impul-
sant una xarxa de festi-
vals. Es compten fins a 25
còmplices per difondre al-
guns dels muntatges de
l’Obrador d’Arrel per Cata-
lunya. També hi ajudarà la
recuperació del premi Del-
fí Colomer, que impulsa
els projectes de creadors
contemporanis inspirant-
se en la tradició.

S’espera que visitin la fi-
ra entre 1.000 i 1.200 pro-
gramadors d’arreu. Hi aju-
da la trobada de l’Euro-
pean Folk Network de mú-
siques d’arrel (una setan-
tena de programadors).
Tot i que el gruix de la fira
és de companyies catala-
nes (el 60%), també hi ha
propostes de l’Estat espa-
nyol i d’internacionals
com la taiwanesa Lin I-
Chin o els canadencs de
Les Archipels. ■

Fira Mediterrània fa coincidir la 25a edició amb els 500 anys de la visita d’Ignasi
de Loiola a Manresa i el centenari de les expedicions del Cançoner Popular

Retrobar-se a la plaça
J. Bordes
BARCELONA
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La xifra

Un detall de ‘Solc’, amb l’Esbart Ciutat Comtal i Arnau Obiols, que s’estrena a Fira Mediterrània dissabte a la tarda ■ FERNANDO PRATS

25
col·laboradors per
ampliar la xarxa d’espectacles
d’arreu difonent alguns dels
títols que es veuran en aques-
ta edició.

Noms com Júlia
Colom, Àfrica
Llorens, Marala o
Tarta Relena
actuaran a la Fira
Mediterrània


