
Revista
DISSABTE, 19 D’OCTUBRE DEL 2019

L’ÀLBUM DE FOTOS DE LA FIRA
DE MANRESA, TOT UN MÓN D’IMATGES 

Música
Viva Suecia. «Els dubtes s’han
d’usar com a motor» 10

REVISTAÉS UN SUPLEMENT SETMANAL DEREGIÓ7

DIRECTOR:MARC MARCÈ I CASAPONSA.

EMPRESA EDITORA:EDICIONS INTERCOMARCALS SA.

Entrevista
Andrew T. Chan. «La meitat dels càncers
de còlon són per herència genètica» 6

OSCAR BAYONA

Reportatge
Carlos Ríos. El líder
d’un milió de ‘realfooders’ 7

Basar
L’abric per
als teus peus
8

La fotogènia de
la Mediterrània



ada espectador que entrava al pis
principal de l’edifici modernista de
la Buresa era convidat a asseure’s
en una cadira de fusta, mig cente-

nar d’espectadors ben atapeïts en una estança
burgesa coronada per un llum imponent so-
bre la catifa central, i se’ls proporcionaven uns
ostentosos auriculars per captar el so proce-
dent d’un micròfon binaural, és a dir, que per-
cep el soroll que s’esdevé al seu voltant, 360
graus. Aquest va ser el punt de partida dels
concerts interpretats pel Marala Trio durant
la Fira Mediterrània, un exemple de la riquesa
creativa eclèctica d’un certamen que la setma-
na passada va complir 22 edicions a Manresa
i va exhibir més d’un centenar propostes es-
cèniques: any rere any, aquest volum tan di-
vers es converteix en en el seu principal actiu.

Des de la còmica rua del grup Anna Confet-
ti, on tres iaies arrosseguen una cadira desple-
gable de grans dimensions, fins al nou disc de
Feliu Ventura; de la recreació del Carnaval de
la localitat sarda d’Ottana al cant a cappella del
duet Tarta Relena; de la potència visual del
muntatge inaugural que va signar Sol Picó i del
brillant exercici musical que van trenar Obeses
i la Cobla Berga Jove als jocs tradicionals com
la morra o l’homenatge a les sardineres de
Santurtzi. Mentre Fira Tàrrega (teatre), el Mer-
cat de Música Viva de Vic, La Mostra de teatre
infantil i juvenil d’Igualada, el Trapezi (circ) i
de Reus i el Sismògraf (dansa) d’Olot es dedi-
quen a crear indústria en un gènere concret
de l’activitat escènica, la Fira Mediterrània de
Manresa creua fronteres estilístiques i hostatja
creacions de signe molt divers.

L’edició d’enguany va significar, també, l’es-
trena de l’olotí Jordi Fosas al capdavant de la
fira després de la llarga etapa de set anys de
David Ibáñez, a qui aquests dies se’l va poder
veure gaudint de la festa i saludant nombroses
amistats i coneixences fetes a la capital bagen-
ca. Tant al carrer com a l’interior de les sales,
la ciutadania va respondre participant de for-
ma massiva a la crida de la Mediterrània.

En aquest reportatge eminentment gràfic,
es pot apreciar la bellesa plàstica que embol-
calla la fira: els fotògrafs de Regió7 van captar
l’essència dels espectacles de gèneres diversos
que se succeïen en espais diferents. Imatges
que deixen constància tant de la presència de
la Mediterrània al carrer com de la intimitat
dels artistes, de l’expectació del públic i del
trànsit emocional del cantant, del ballarí, de
l’instrumentista, de l’actor. «L’arrel ens ha de
parlar del present», va repetir Fosas infinitat
de vegades des del mes de març passat, quan
va ser nomenat nou director artístic. I seguint
aquest camí, la Mediterrània ha parlat de
qüestions com la reivindicació de gènere a
partir de la relectura que els artistes d’avui en
dia fan de les formes culturals tradicionals.

La Mediterrània té mil cares perquè es pot
viure des del vessant professional -hi ha qui
ven, hi ha qui compra, hi ha qui demana preu
per saber fins on pot arribar- o com a espec-
tador. El programador anglès Ally Goodman,
un dels responsables de l’Àfrica Oyé Festival,
certamen de músiques africanes que se cele-
bra cada any a Liverpool, va assistir a la Medi-
terrània i, en una entrevista del periodista
Marc Serena publicada en aquest diari, va ex-
pressar la seva sorpresa pel fet que la progra-
mació es reparteix en diversos espais de la ciu-
tat. De manera molt gràfica, va exposar amb
quin esperit es pot viure la fira: «El millor és
anar per la ciutat sense mapa, i veure què pas-
sa!». Caminant, en una butaca, pendent a la
Llotja de rebre possibles clients, supervisant
que tot surti bé... la Mediterrània és un gran xou
que Manresa fa temps que ha fet seu.
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La Fira Mediterrània va complir el cap de setmana passat 22 edicions a Manresa amb un nou esclat de participació ciutadana. Tant els espectacles de
carrer com els de sala van aplegar milers de persones que van viure intensament una fira que els pertany. En aquest reportatge es pot apreciar la
bellesa plàstica de les propostes. Text: Toni Mata i Riu. Fotografia: Oscar Bayona, Sílvia Belmont, Hajar Echenouili, Jordi Biel i Maria Agut
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Manresa ha fet lluir la seva cultura i ha recuperat
espais patrimonials” (Valentí Junyent, alcalde)“
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La Mediterrània dona musculatura al sector de la cultura d’arrel. Manresa ha de ser un ‘hub’ ar-
tístic de propostes que treballen la tradició des de la contemporaneïtat” (Jordi Fosas , director artístic de la fira)“ OSCAR BAYONA
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És una fira petita, però els contactes són més familiars, més forts. Això m’agrada molt. Espero
que alguns artistes puguin venir a l’Havana World Music, al març” (Eme Alfonso, directora del festival cubà)“
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L’acròbata Júlia Farrero fa un tribut a la tradició de les falles
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