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n La Fira Mediterrània pren sentit 
si és útil per al sector. En els últims 
anys, l’activitat professional  esta-
va concentrada al Museu de la Tèc-
nica. En aquesta edició, l’activitat 
gira al voltant del pati de la biblio-
teca del Casino i de la Torre Lluvià. 
La centralitat agrada però els pro-
fessionals consultats creuen que hi 
ha espai de millora. 

Els grans estands han desapa-
regut i  l’aspecte visual és que la fira 
ha perdut múscul professional. 
Malgrat això, les dades que dona la 
fira és que les xifres d’inscrits es 
mantenen. 

«Aquest any falten programa-
dors internacionals i gent del sec-
tor privat, però és normal amb els 
temps que vivim», explica Aitana 
Cuétara de Luneda Producións, 
una agent d’artistes gallega que ja 
fa uns set anys que assisteix a la 
fira. «Nosaltres també programem 
i em va molt bé la fira per fer-me un 
mapa mental del que està pas-
sant», afegeix. 

 «Aquest any trobo a faltar la 
zona dels estands. La llotja que te-
níem ens ajudava a concentrar-
nos, aquí ens dispersem més. No 
sé si el canvi és circumstancial o 
definitiu», opina. «De totes mane-
res, vaig a diverses fires cada any 
però aquesta sempre l’aprofito. 
Cada any compro i venc, és una fira 
estable i la programació  interes-
sant. Com que és petita, et pots 
acabar trobant amb tothom». 

Millor presencial 
L’any passat la part professional va 
ser sobretot online. «Va ser com-
plicat», diu Oriol Corroto de La 
Fresca Produccions. «Les reunions 
presencials són molt millors. El 
contacte humà és vital». La mane-
ra d’identificar-se és a través de les 
acreditacions, que aquest any han 
estat grogues. «Estaria bé poder 
identificar millor qui és qui, enca-
ra que fos amb diferents colors». 

Un nou festival 
A la fira aquest any hi venia per pri-
mer cop Laura Alcaide de Sbd Ins-
pira Festival, que arrencarà l’any 
vinent a Sabadell. «Vam ser també 
al Mercat de Música de Vic, on vam 
fer molt contactes. Aquí ens està 
molt bé per trobar-nos amb els di-
versos artistes i festivals que hi ha. 
Hi seré els quatre dies».

u L’aposta de la Llotja al pati del Casino agrada però hi ha marge de millora

Els professionals valoren la 
centralitat i la presencialitat

n Tres mirades sobre la dansa tra-
dicional basca, l’aurresku, van 
confluir ahir al Museu de la Tècni-
ca de Manresa. L’indret, que sem-
pre havia acollit la Llotja de la Fira 
Mediterrània, va esdevenir ahir a 
la nit un espai escènic amb un es-
pectacle protagonitzat pels balla-
rins Cesc Gelabert (Barcelona, 
1953), Jon Maya (Errenteria, 1977) 
i Israel Galván (Sevilla, 1973).  

Al davant d’un centenar d’es-
pectadors, els artistes ballaven de 
forma simultània en tres espais di-
ferenciats del museu per oferir 
una interpretació en solitari de la 
dansa cerimonial. Les tres mira-

des, procedents de Catalunya, el 
País Basc i Andalusia, dialogaven 
amb els tocs flamencs de Galván, 
l’aire contemporani de Gelabert i 
els moviments de Maya, impulsor 
del projecte. Els tres dansaven al 
ritme de la instal·lació sonora de 
Luis Miguel Cobo, mentre el pú-
blic rotava pels diferents espais. 

La trobada entre les tres formes 
d’entendre la dansa va arribar al 
final quan els ballarins van con-
fluir a la nau central del museu 
manresà per protagonitzar una 
coreografia conjunta, que explo-
rava els límits de la dansa tradici-
onal basca amb la voluntat d’am-
pliar els seus horitzons. 

El ball tradicional del 
País Basc amplia els  
horitzons a Manresa 

Un dels instants de l’actuació del ballarí Cesc Gelabert OSCAR BAYONA
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Descobrir el Parc del Cardener a través de la dansa  
uLa dansa d’arrel conjuga amb un entorn natural. Així ho van demostrar 
ahir a la tarda els membres de l’Esbart Sant Martí de Barcelona amb el seu 
últim projecte, Fora N9U. Els dansaires van conduir el públic en un itinerari 
pel Parc del Cardener, per on els artistes es movien per presentar diferents 
coreografies que reivindicaven la necessitat de compartir per créixer. 

La llotja
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La part professional ha passat del Museu de la Tècnica a concentrar-se al pati del Casino OSCAR BAYONA

JORDI BIEL

El vidre com a símbol de la fragilitat de la memòria  
uUna exploració sobre la memòria transgeneracional a través del vidre. 
La fragilitat d’aquest material va ser el fil conductor de l’espectacle Kristall 
Bohème, que ahir al migdia va omplir l’Anònima de Manresa. La creadora 
de circ contemporani Vivian Friedrich, el violoncel·lista Sasha Agranov i la 
cantant d’òpera Maider Lasa Santamaría van confluir a l’escenari. 
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