
El conseller de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, Lluís Puig, va
afirmar ahir a Regió7que «la fira no
ha perillat mai», després de l’acte
d’inauguració de la vintena edició del
certamen, que va tenir lloc en una
atapeïda llotja professional al Museu
de la Tècnica de Manresa. La Medi-
terrània no és aliena al moment que
viu el país, i Puig va reconèixer que
«no hem patit, però sí que darrera-
ment anàvem avançant dia a dia, i jo
estava amoïnat per si els esdeveni-
ments podien acabar afectant la ce-
lebració de la fira. Finalment, però,
això no ha estat així».

Fa vint anys, Lluís Puig va ser el pri-
mer director artístic que va tenir el
certamen. Ahir, satisfet i un punt
emocionat, va declarar oberta la fira
en qualitat de conseller de Cultura,
un càrrec que va assumir a principi
de juliol procedent de la direcció ge-
neral de Cultura Popular. Després
d’apuntar que, malgrat els fets dels
darrers dies, la fira no va perillar, va
afegir que «el que sí que va estar en
risc és que jo no hi pogués ser perquè
m’haguessin convocat a una reunió
del govern, i m’hauria sabut greu».

El principal responsable de Cultu-
ra del Govern català també va opinar
que, un cop en marxa, la Mediterrà-
nia ja no té aturador. «No crec que
d’aquí a diumenge passi res que la
faci alterar», va dir, i va afegir que «he
mirat les previsions meteorològiques
i sembla que tindrem bon temps». 

També en els parlaments de l’acte
inaugural es va fer present el procés
català i els fets de diumenge passat.
El director artístic de la fira, David
Ibáñez, va agrair la presència dels
assistents «en aquest mo-
ment crucial». I va afegir
tot seguit: «La fira està
al servei del país, i la
cultura ens ajuda a
aixecar-nos després
d’haver estat agre-
dits».

Un llarg aplaudi-
ment va succeir les pa-
raules d’Ibáñez, que va re-
cordar posteriorment la figura
del dissenyador granollerí Lluís Ber-
trans, autor de la imatge gràfica del
certamen els anys 2011, 2012 i 2013,
que va morir dimecres a l’edat de 44
anys. «Els organitzadors farem
aquesta vintena edició en la seva me-
mòria», va apuntar.

Amb una temperatura considera-
ble a l’interior de la Llotja, la Medite-
rrània va quedar inaugurada amb
bons auguris. Lluís Puig va celebrar

que «la quantitat i la qualitat de la vi-
talitat de la cultura popular a Cata-
lunya avui en dia no seria possible
sense la Mediterrània», i va explicar
que el projecte nascut fa dues dèca-
des a Manresa està «més que conso-
lidat». Tant a nivell de mercat, va dir,
com de punt de trobada entre els di-
ferents agents del sector. «Ja quan es-
tava a la direcció general, no m’ob-
sessionava tant el fet de la compra i
la venda -essent això important i amb
bones xifres, com es veu cada any-

com la interrelació que s’estableix
entre les entitats, els artistes,

les empreses...».
Per la seva part, l’alcal-

de Valentí Junyent es va
sumar a l’agraïment de
la conselleria i la direc-
ció de la fira a «totes les
persones que, amb el

seu treball, han fet possi-
ble que haguem arribat a

la vintena edició».
L’acte inaugural també va servir

per lliurar a les ballarines Clàudia
Gómez i Raquel Viñuales el Premi
Delfí Colomé al millor projecte de
creació i producció en dansa d’arrel
tradicional, pel muntatge Pilar de
dos,que uneix la dansa contemporà-
nia amb el món casteller. Així mateix,
es va lliurar una menció especial al
projecte A vore, on figura el grup ba-
genc de jazz Asstrio i que es veurà
avui a les 22.30 h al Kursaal. 

La 20a Mediterrània arrenca sense risc de
suspensió però pendent de la situació del país
El conseller de Cultura, Lluís Puig, reconeix que va estar amoïnat però en cap moment es va pensar d’anul·lar el certamen

CAPITAL MANRESA La Fira Mediterrània ja està en marxa després d’una primera jornada ahir, dijous, que va ser el preludi de l’allau de propostes de
cultura popular que es podran gaudir a la capital bagenca fins diumenge. El conseller Lluís Puig confia que res podrà aturar la vintena edició

 Se’ls podrà veure avui i demà a 3/4
de 8 del vespre a la plaça Major de
Manresa. Són la companyia catalano-
francesa de circ Rouages i valen la
pena. Hi ha funambulisme, poesia,
acrobàcies i música en directe. L’espec-
tacle porta el nom de la cançó més co-
neguda de Cesária Évora, Sodade. Des-
prés, a 2/4 de 9, veureu com s’il·lumina
un pomer multicolor i com per la plaça
corren unes formigues de ferro. 

Risc delicat Bocabadats
amb els francesos
Cirque Rouages
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David Ibáñez (esquerra) i Lluís Puig, durant l’acte inaugural d’ahir

La llotja és el punt de trobada dels professionals
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Aspecte del recinte firal el 1998

 Ara fa vint anys, la Fira d’Espec-
tacles d’Arrel Tradicional tenia la
llotja en una vela a la plaça Sant
Domènec. Allí, a l’entrada del recin-
te firal, dos prestatges plens d’arxi-
vadors servien perquè els progra-
madors i els 60 grups que actuaven
a la fira s’intercanviessin informa-
ció. Com explicàvem llavors, «que
aquests arxivadors acabin buits o
plens serà un aspecte imprescindi-
ble per valorar els resultats
d’aquesta primera edició». Inter-
canviar ‘papers’ i lliurar CD-Rom
era la forma de contacte. En aquell
primer mercat, el recinte l’ocupa-
ven 26 estands d’entitats; ahir, a la
llotja, al Museu de la Tècnica, n’hi
havia 45. En la inauguració de fa
vint anys va exercir de presentador
el clown manresà Marcel Gros.

Arxivadors perquè els
programadors i els
grups contactessin
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Toni Mata i Riu

Puig va declarar
inaugurada una
fira que viurà un

esclat de propostes
des d’avui fins

diumenge

Estava amoïnat per
si la fira es veia

afectada pels fets que
estem vivint, però no va
ser així i mai ha perillat»

LLUÍS PUIG
CONSELLER DE CULTURA

La fira està al
servei del país i la

cultura ens ajuda a
aixecar-nos després
d’haver estat agredits»

DAVID IBÁÑEZ
DIRECTOR ARTÍSTIC DE LA MEDITERRÀNIA

Hem de fer un
agraïment a totes

les persones que han fet
possible la fira durant
aquests vint anys»

VALENTÍ JUNYENT
ALCALDE DE MANRESA
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