
Prop de mig centenar de músics
ocuparan aquesta nit (21 h) l’esce-
nari del teatre Kursaal de Manresa
en l’espectacle inaugural de la Fira
Mediterrània, que obre la vintena
edició aplegant el bo i millor de l’es-
cena folk emergent del país. Judit
Neddermann, Joana Gomila, Maria
Arnal, Marcel Bagès i la Rufaca Folk
Jazz Orquestra, entre d’altres, parti-
ciparan en una estrena que dirigeix
Sergi Vergés. «Realment, per la difi-
cultat logística de reunir tots aquests
músics, sembla un concert únic», va
explicar ahir el responsable del pro-
jecte, que porta l’explícit nom de
Saba!, i deixen oberta, no obstant
això, una porta a la possibilitat de re-
editar l’experiència.

«Quan em van trucar per convi-
dar-me a participar en el concert,
em va fer molta il·lusió», va explicar
Neddermann, una de les principals
exponents d’una escena catalana
pròdiga en veus joves. «No
pas tot el que jo faig té a
veure amb la música
tradicional, però sí
una part, i és un gène-
re que estimo molt»,
va afegir la vocalista i
compositora de Vilas-
sar de Mar tot recor-
dant la seva antiga perti-
nença al grup Coetus.

A més, Neddermann, que s’ha
prodigat en diferents escenaris de la
Catalunya Central, viurà la seva pri-

mera fira com a artista. «Es-
pero que no sigui l’últi-

ma!», va expressar. Per
a la intèrpret del Ma-
resme, la inauguració
de la Mediterrània
s’inscriu en «el mo-
ment que viu el país

en l’àmbit social, un
moment de novetats i

canvis, de proposar coses
noves».

El muntatge Saba! Joves músics
d’arreles presenta com una trobada
festiva que vol donar a conèixer  al

públic «els joves que tallen el bacallà
en el folk català» avui en dia, tal com
va apuntar Vergés, director de la Ru-
faca Folk Jazz Orquestra-Escola Folk
del Pirineu. Per això, l’espectacle
d’una hora i mitja que donarà el tret
de sortida de la fira inclourà noms
com els de Maria Arnal i Marcel Ba-
gès, un dels duets revelació dels dar-
rers temps; el conjunt Criatures,
guanyador del Concurs Sons de la
Mediterrània 2016, format per Ivó
Jordà (gralla) i Marçal Ramon (acor-
dió); el multiinstrumentista i com-
positor Manu Sabaté; el guitarrista
Pau Figueres; el grup de folk Riu; el
cantaor valencià Xavier de Bétera;
el tenorista Magí Canyelles i l’es-

mentada Rufaca.
El concert s’articularà a partir del

repertori de cada artista i cada for-
mació i inclourà en el tram
final un pupurri creat
per Vergés amb les pe-
ces favorites dels di-
versos participants
arranjades: «serà
d’un màxim de 3 mi-
nuts cadascuna». Se-
gons el director de
l’espectacle, «en els dar-
rers anys, ha aparegut una
nova generació de músics que
beuen del que van fer els grans, els
seus antecessors, i que han passat
aquest bagatge pel seu filtre amb

una amplitud de mires. Aquests ar-
tistes han incorporat la música dels
grans per obrir camins». Sergi Ver-
gés és professor del Conservatori
Superior de Música del Liceu, músic
de jazz i viu a Arsèguel, on participa
de la moguda de l’escena folk. Des
de la localitat de l’Alt Urgell és el res-
ponsable de la Rufaca Folk Jazz Or-
questra.

Joana Gomila també és del parer
que el concert serà «una festa», on
dialogaran «diferents punts de vis-
ta» sobre la música tradicional. La
manacorina repeteix després de de-
butar en la fira de l’any pasat: «per a
mi, va ser una finestra i vaig poder
ensenyar l’espectacle Folk Souvenir
als programadors. Em va anar molt
bé ser-hi». Així mateix, va apuntar
que «la Mediterrània és un punt de
trobada on pots veure què es fa».

La intèrpret, a més, també con-
duirà un taller, titulat Laboratori Si-
bil·les, que convida a tothom qui ho
vulgui a conèixer de prop el feno-
men del Cant de la Sibil·la. La cita és
dissabte, de 10 a 16.30 h, en una sala
del teatre Kursaal. «Sempre m’agra-
da aprofundir en la dimensió histò-
rica i antropològica de la cultura
mallorquina», va explicar.

La jornada inicial de la Medite-
rrània arrancarà a primera

hora del matí amb el pú-
blic escolar com a pro-

tagonista. La inaugura-
ció de Saba! significa-
rà el punt àlgid del pri-
mer de quatre dies en
què la fira manresana

vol mostrar la consoli-
dació d’un projecte que,

dues dècades després de
posar-se en marxa, és el gran re-

ferent de país en el camp de la cul-
tura tradicional, especialment en el
terreny musical.
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El folk jove obre la Mediterrània
Un concert al Kursaal inaugura la fira posant dalt l’escenari el bo i millor de l’escena catalana emergent de la música tradicional

MARTA PICH

Judit Neddermann (en primer terme) i Joana Gomila, en un moment de l’assaig d’ahir a la tarda al Kursaal

«Saba!» unirà
artistes com Judit
Neddermann, Joana
Gomila i la Rufaca

Folk Jazz 
Orchestra

L’espectacle del
Kursaal vol donar
testimoni de les

noves veus que han
renovat l’escena
folk en català

LA FIRA DELS 20 ANYS JA ÉS AQUÍLa gran cita cultural de la tardor a la Catalunya Central compleix dues dècades. L’espectacle inaugural d’aquesta nit
posarà en dansa un nombrós grup d’artistes i conjunts joves que han renovat la música tradicional als diferents territoris dels Països Catalans
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COBLA BISBAL JOVE
Teatre Conservatori. 9.30 i 11 h
 La formació empordanesa ensenya
els instruments d’una cobla al públic fa-
miliar a través de l’espectacle Tututs!
Una proposta que se serveix a ritme de
festa major i amb un repertori musical
divers i que convida a ballar.

FACTORIA MASCARÓ
Teatre Kursaal. 9.30, 11 i 15.30 h
 El silenci, la música i el moviment són
els eixos de l’espectacle Silenci... Dansa,
de la Factoria Mascaró, una reconeguda
companyia de dansa tradicional i con-
temporània, per al públic familiar.

CIRQUE ROUAGES
Plaça Major. 19.45 h
 L’espectacle Sodade parla de la vida i
el record a través de la figura d’un avi
que s’apropa a la vora de la mar. La
companyia crea aquesta oda a través
del funambulisme, la música, la poesia i
el teatre mecànic.

FERROLUAR I AMPANS
Plaça Major. 20.35 h
 Una vintena de joves d’Ampans han
creat un arbre mecànic fet de ferro i
sensors de moviment. Aquesta instal·la-
ció, concebuda com una escultura, ge-
nera un cicle de moviment que acaba
dispensant una poma. 

CONCURS SONS
Taverna Estrella Damm. 22.30 h
 La final del concurs que patrocina la
fira se celebra avui amb la participació
dels grups Els Jóvens (22.30 h), Balkam
Paradise Orchestra (23 h), Catfolkin
(23.30 h) i Orquestrina Trama (00 h).
Cada actuació serà de 20 minuts.
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