
VINT ANYS D’EVOLUCIÓEl 1997 va ser l’últim cop que es va celebrar a Manresa la Gran Festa de Cultura Popular del Bages, impulsada per les entitats;
l’any següent ja va néixer la Fira Mediterrània. Ara, 20 anys després, el certamen ha evolucionat i s’ha consolidat com a referent a tot el territori
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«Hi va haver un temps que no va
ser fàcil passar d’una celebració a
l’altra; les transicions sempre són
complicades. Però cal fer justícia
amb els iniciadors». Amb aquestes
paraules inaugurava ahir l’alcalde
de Manresa, Valentí Junyent, l’acte
de reconeixement i homenatge als
impulsors de la Gran Festa de Cul-
tura Popular al Bages, una iniciativa
que es va dur a terme durant tres
anys a Manresa, del 1995 al 1997, i
que és l’antecedent directe de la Fira
Mediterrània, que enguany celebra
la 20a edició.

Diuen que qui perd els orígens
perd la identitat i, precisament per
això, els actuals organitzadors van
voler aprofitar l’efemèride per mirar
al passat i agrair, amb una recepció
a la Sala de les Columnes de l’Ajun-
tament, la tasca de totes les perso-
nes i entitats que van posar en mar-
xa l’embrió del que ha esdevingut
un dels mercats musicals referents
a Catalunya. L’Agrupació Cultural
del Bages, la colla castellera Tira-
llongues, l’Esbart Manresà, els
grups sardanistes Dintre el Bosc,
Nou Estel, Nova Crida i Sempre
Junts, els Bastoners de Rajadell, Xàl-
diga i la vocalia de Geganters Bages-
Berguedà van rebre una vintena de
reconeixements, alguns a títol per-
sonal, en forma de diplomes.

«Recordar d’on venim i on som»
L’homenatge, amb un ambient so-
lemne i nostàlgic, va tenir la presèn-
cia de l’actual conseller de Cultura,
Lluís Puig, que va ser el primer di-
rector de la fira, l’any 1998. Ell va ser,
precisament, qui va suggerir apro-
fitar el 20è aniversari per fer l’home-
natge als precursors. «L’acte d’avui
és intensament emotiu per a molts
de nosaltres, perquè ens fa recordar
d’on venim i on som. És important
recordar-ho i fer un agraïment», va
assegurar Puig, que va fer un
paral·lelisme amb el procés polític
actual. 

El conseller es va remuntar als
inicis des de la seva pròpia experièn-
cia personal: «Amb el sistema d’en-
cert-error, vam anar aprenent com
podíem tirar endavant el projecte.
En aquell moment, les persones que
tenien responsabilitats a les entitats

de cultura popular van fer un pas al
costat –que ara ha posat de moda el
president Mas– i van passar a tenir
un paper discret, anònim i de volun-
tariat. Estic segur que dins les enti-
tats hi devia haver opinions de tot ti-
pus, però van demostrar una gran
generositat. La societat civil, una pa-
raula que ara tanta gent es posa a la
boca, queda aquí ben encarnada

per totes les persones a qui lliurem
aquest emotiu record; un homenat-
ge per seguir tirant endavant», va as-
segurar Puig.

A tall d’anècdota, i per mostrar
l’evolució del certamen, el conseller
va recordar un espectacle de les pri-
meres edicions de la Mediterrània,
fet a la façana del Kursaal, quan el
teatre encara no estava rehabilitat.

«Estàvem en ple novembre, a tres
graus sota zero, i  dèiem: ‘ens costarà
molt tirar això endavant’!».

Per la seva banda, l’alcalde es va
sumar als missatges de Puig i va des-
tacar la «projecció» de la fira, que
«s’ha especialitzat i ha tingut l’encert
de convertir-se en un mercat cultu-
ral estratègic amb personalitat prò-
pia». «La Mediterrània s’ha conso-

lidat per moltes raons, i la més fona-
mental és la riquesa cultural evident
i sòlida de la ciutat. Gràcies a les en-
titats de cultura popular, podem es-
tar orgullosos de la Fira», va senten-
ciar Junyent.

L’acte es va cloure amb el ball
d’Homenatge en directe, a càrrec de
Jordi Gros i Ariadna Guitart i l’acor-
dionista Ramon Navarro.

«Gràcies a les entitats de cultura popular, avui
podem estar orgullosos de la Fira Mediterrània»
La Sala de les Columnes de l’Ajuntament va acollir ahir un homenatge als precursors del certamen, dins la jornada de presentació

MANRESA

Maria Oliva

SALVADOR REDÓ

La Sala de les Columnes de l’Ajuntament es va omplir de membres de les entitats de cultura popular, impulsores de l’embrió de la Fira Mediterrània

MARIA OLIVA

Una representació dels homenatjats, amb Junyent i el conseller Lluís Puig

SALVADOR REDÓ

Jordi Gros, Ariadna Guitart i Ramon Navarro van fer el ball d’Homenatge
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El Festival de Cinema Fantàstic
de Sitges presentarà per a l’edició
d’enguany una secció oficial amb
15 estrenes mundials i europees,
entre les quals destaquen films de
molta qualitat cinematogràfica
com L’habitant, Muse, The Cured
i la coreana Real, entre d’altres.

Segons va informar ahir el cer-
tamen, a més hi haurà vuit estre-
nes a la secció de Noves Visions,
en la qual les produccions nacio-
nals cobren importància; cinc
primícies en la Secció Òrbita en
la qual Àsia segueix demostrant
la seva potència amb films com

The Battleship Island; cinc estre-
nes mundials en la secció Pano-
rama com Beyond Skyline, Creep
2 i Stephanie. Es completen les es-
trenes amb els documentals Drà-
cula Barcelona i World of Dark-
ness; quatre en la secció Mid-

night-X-Treme, amb marcat gust
llatinoamericà, i l’estrena mun-
dial de The Súper en sessió espe-
cial. 

La secció oficial acollirà l’estre-
na mundial de Muse, dirigida per
un dels directors incondicionals
del festival, Jaume Balagueró.

Les estrenes mundials de la
secció oficial es completen amb
Errementari, última producció
d’Álex de la Iglesia i Carolina
Bang; la comèdia d’humor negre
Matar a Déu, dirigida per Albert
Pintó i Caye Casas; L'habitant, un
malson demoníac en el qual es
veuen envoltades tres germanes
que troben al soterrani de la casa
d’un senador corrupte una jove
amb signes d’haver estat tortura-
da; i la comèdia surrealista de
Regne Unit Gloves Off, que mos-
tra com un grup de marginats
planta cara a l’adversitat.

EFE BARCELONA

El Festival de Sitges presentarà
15 estrenes mundials i europees
Algunes de les pel·lícules
que hi haurà a la secció
oficial seran «Muse»,
«L’habitant» i «The Cured» 

IMATGE PROMOCIONAL

«The Cured» es veurà a Sitges
 Després de l’homenatge a l’ajuntament, bona part dels assistents van arribar-se a l’espai
Plana de l’Om per ser a la inauguració de l’exposició L’Envelat. Arquitectura singular i sím-
bol de la Festa Major, organitzada pel departament de Cultura i l’Institut Ramon Muntaner.
El comissari, Francesc Albardaner, va dur a terme una visita guiada i va explicar com l’enve-
lat, una estructura «genuïnament catalana», va ser un element imprescindible en els actes
culturals del país. «No hi havia una festa major a Catalunya sense un envelat». A la mostra
s’hi pot veure des del procés de construcció fins als diversos tipus d’envelats.

L’exposició sobre envelats s’inaugura a la Plana de l’Om

MARIA OLIVA

 La companyia Circ Pànic va portar a Sant Domènec l’espectacle MiraT, un peculiar mun-
tatge on l’actor i acròbata Jordi Panareda va combinar els seus moviments amb els sons en
directe d’un contrabaix, que li marcaven el ritme. Aquesta actuació, que va reunir un bon
nombre de públic de totes les edats a la plaça, va servir per inaugurar el tast d’espectacles
de la Fira Mediterrània. Amb una gran balança, diverses pedres i objectes de ferro com a
escenografia, l’artista va establir un joc de mirades creuades amb el públic en un viatge
personal que apel·lava constantment a les referències marítimes i a la recerca de l’equilibri.

El circ obre el tast d’espectacles a Sant Domènec

MARIA OLIVA

 El plat fort de la jornada de presentació de la Mediterrània va arribar a les 9 del vespre,
amb el concert dels italians Bella Ciao, que va aconseguir omplir el teatre Conservatori. El
grup, que fa més de 50 anys va marcar un punt d’inflexió en el folk italià amb la introducció
de valors llibertaris, pacifistes i cívics, va tenir la col·laboració dels músics catalans Jaume
Arnella i Carles Belda. Tots dos van ser els encarregats d’obrir l’actuació; al cap d’uns mi-
nuts, s’hi van afegir Ricardo Tesi, Lucilla Galeazzi i Ellena Leda, amb un repertori ple de can-
çons populars com la mateixa Bella Ciao, que dóna nom al conjunt.

Els italians Bella Ciao omplen el teatre Conservatori

ÀNGEL OLIVERAS
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