
Els joves que van néixer entre el
1982 i el 2000 formen part de la ge-
neració millennial. Algú podria
pensar que en viure en un món de
fredes pantalles es podrien oblidar
de les tradicions i del que és orgànic.
El concert que ahir a la nit obria la
fira d’aquest any sembla indicar el
contrari. A l’escenari pujava una ge-
neració més ben formada i, a la ve-
gada, més sofisticada i complexa.
Potser també més individualista? O
més continguda?

Les generalitzacions són sempre
injustes i per això la nit va arrencar
amb un duet que posa la pell de ga-
llina. Maria Arnal i Marcel Bagés van

començar reivindicant Ovidi Mont-
llor en la seva màxima intensitat.
Van cantar: «Quin plor més gran que

duc / a dins del meu poc cos. /
Quin raig de foc que sent. / A
dintre d'ell».

Quan tenien a tothom a lloc, ho
van rematar amb la peça on musi-
quen uns versos de Joan Brossa
que aquests dies inflamen
més  que mai: «La gent no
s’adona del poder que
té: / amb una vaga ge-
neral d’una setmana /
n’hi hauria prou per a
ensorrar l’economia, /
paralitzar l’Estat i de-
mostrar que / les lleis
que imposen no són ne-
cessàries».

Podia anar a més un concert
que comença així? Només era pos-
sible convocant el millor d’aquesta
nova generació de músics tradi, del
País Valencià a Mallorca. El relleu el
va prendre Joana Gomila, una de les

estrelles de la fira de l’any pas-
sat, que s’acompanyava de
l’avinyonenc Santi Careta i del
bateria urgellenc Arnau Obiols.
Després van aparèixer Pau Figueres,
Manu Sabaté, Criatures, Judit Ned-
dermann, Riu, Xavier de Bétera, Ru-
faca Jazz Orquestra i l’Escola Folk

del Pirineu.
Si algú no havia anat mai
a la fira, l’espectacle

d’ahir va ser un bateig
ideal. El mestre de ce-
rimònies va ser l’en-
tusiasta Pau Bena-
vent, la cara de la cul-
tura popular a Televi-

sió de Catalunya fins
aquest estiu.
Benavent anava desxi-

frant els diferents estils i instru-
ments que sonaven i, en començar,
va llegir un breu manifest en tres
llengües en contra de «qualsevol ti-
pus de violència». Va ser aplaudit en
dir que «som gent de pau».

M. S. MANRESA

La música tradicional també
és cosa dels ‘millennials’
El teatre Kursaal va reunir ahir els millors músics de la seva generació

MARTA PICH

Poderosa Joana Gomila ahir a la nit a l’escenari del teatre Kursaal de Manresa, en l’espectacle inaugural

La polifonia tradicional, la música
electrònica i el moviment a través de
la dansa s’uneixen en un espectacle
innovador, original, que es podrà
veure en el marc de la 20a edició de
la Fira Mediterrània de Manresa,
avui  a 2/4 de 8 de la tarda i demà a
2/4 de 7 al pati del teatre Kursaal. El
coreògraf ebrenc Roberto Olivan,
l’artista electrònic belga Laurent
Delforge i tres dels membres del
quintet de veus occitanes Vox Bigerri
protagonitzen aquesta barreja artís-
tica que pretén captivar el públic
manresà. També hi partici-
parà el tortosí Joan Panise-
llo, que farà una obra en

viu amb la ceràmica i l’aplicarà sobre
els ballarins. En principi, el trio de

veus femenines de Cocanha,
provinents d’Occitània, ha-

vien d’acompanyar Olivan i Delfor-
ge, però han estat baixa d’última
hora per malatia d’una cantant.

Els artistes han creat un especta-
cle expressament per a la Mediterrà-
nia d’uns 25 minuts de durada.
L’electrònica, la tradició i el movi-
ment són tres elements de gran po-
tència separats i que difícilment es
troben, junts, a l’escenari. «Partim
d’una base tradicional i portarem
l’espectacle a una altra dimensió,
més arriscada i contemporània», ex-
plica Olivan. La idea dels artistes és
fer una obra que explori l’art i sigui
un espai a noves trobades i fusions.
«És una oportunitat per descobrir al-
tres maneres possibles d’expressar-

se i arribar al públic», destaca
l’ebrenc. Han seleccionat

aquests elements perquè
Olvan s’hi sent «identifi-
cat». «De la tradició
m’agrada tot allò que sigui
popular. Penso que l’elec-
trònica s’adapta molt bé a

la vida que vivim. I les
veus són una eina

que ens ajuda a
connectar amb

la gent més di-
rectament i

arribar al
cor».

ALEIX SOLERNOU PUIG MANRESA

La polifonia tradicional,
la música electrònica i la
dansa s’agafen de la mà
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La nit va començar
amb els versos de
Joan Brossa: «La
gent no s’adona
del poder que té»
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