
En la tradició celta s’ano-
mena nemeton a l’espai
sagrat propi de la seva
religió. Si bé el concert

de l’igualadí Jordi Savall i el gallec
Carlos Núñez s’havia presentat
com el pòrtic de la 21a Fira Medi-
terrània, més aviat el pòrtic es va
convertir, dilluns a la nit, en un ve-
ritable espai sagrat destinat a cor-
roborar com els repertoris de
reels, jigs, hornpipes o laments ca-
racterístics de la música popular i
tradicional d’Irlanda, Bretanya,
Escòcia, Galícia i Euskalherria
són, en el fons, la materialització
de la realitat daimònica, la realitat
incomprensible des de l’esfera de
la raó i el materialisme, i fonament
tanmateix de bona part de la cul-
tura popular.

En una edició de la fira dedicada
a l’espiritualitat i els seus rituals,
l’obertura ha estat un encert. No
ha importat, així, que la cultura
celta no sigui pròpiament la del
Mediterrani perquè el que es va
poder escoltar, dilluns al Kursaal,
dins aquest relat de l’espiritualitat
en la cultura popular va conver-
tir-se en un deliciós exemple. L’ho-
me i la natura. Diàlegs cèltics va

ser el títol escollit per a un intens
i, de vegades, contundent espec-
tacle que va deixar entreveure
com la memòria, les arrels i la
tradició constituïen el fonament
d’un sincer treball de diàleg entre
cultures musicals, diàleg del que,
tanmateix, Savall no només n’ha
estat pioner sinó que ha influït
molts altres projectes musicals
com els de L’Arpeggiata, Le Con-
cert de l’Hostel Dieu o Fahmi Alq-
hai. Si bé en alguns moments es
van vorejar territoris sonors propis
de la fusió,  el profund arrelament
dels directors de l’espectacle en
les seves respectives cultures no
va permetre caure en el sempre
perillós i buit territori del new age. 

Per si tot això no fos suficient,
s’hi va sumar la contribució de
quatre músics (dos per cadasccu-
na de les cultures) que van acabar
de crear una arquitectura sonora
que no va deixar mai indiferent.
Petits comentaris de Núñez i Savall
van engrandir, fins i tot, la dimen-
sió artística cap a la pedagogia. 
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L’espai sagrat obre la porta a la Mediterrània

La 21a Fira Mediterrània de Manresa,
que obrirà dijous amb els bascos Kukai
Dantza, el coreògraf israelià Sharon Frid-
man i l’Orfeó Manresà, té a punt una edi-
ció que, del 4 a 7 d’octubre ha programat
161 funcions de 116 companyies. Aquesta
serà, també, la darrera Mediterrània del
gironí David Ibáñez com a director artístic
del certamen, un càrrec que va estrenar
l’edició del 2012. 

Els rituals seran els protagonistes d’una
edició que vol convertir la Seu en un dels
punts forts del recorregut escènic. La ba-

sílica manresana i la seva nau central se-
ran l’escenari de l’espectacle inaugural, ti-
tulat Erritu. Inclosos en aquesta etiqueta,
es podran veure una desena de muntat-
ges. Artistes com el ballarí i coreògraf Juan
Carlos Lérida o la trapezista Júlia Farrero
estan fent, aquests dies, una residència ar-
tística a la ciutat i comarca. Entre les pro-
postes basades en els rituals destaca Ma-
len, on el coreògraf xilè d’origen maputxe,
Ricardo Curaqueo, presentarà el llegat an-
cestral del seu poble. Ahir, artistes i res-
ponsables de la Mediterrània es van reu-
nir al Museu de les Cultures del Món.
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Els rituals protagonitzen la
darrera fira de David Ibáñez
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Foto de grup de responsables i artistes de la fira, ahir, al Museu de les Cultures del Món

L’igualadí Jordi Savall i el gallec Carlos Núñez van protagonitzar un brillant i encertat aperitiu d’una edició que comença demà
MARTA PICH

Els protagonistes del concert celebrat dilluns al Kursaal com a pòrtic de la fira Mediterrània
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L’igualadí Jordi Savall en un moment del concert
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El gallec Carlos Núñez

LA CLAU
Roba Estesa i Doctor Prats
exhaureixen les entrades
 El concert, inclòs en l’off Es-
tepa Mediterrània, portarà
dissabte a la Stroika Roba Es-
tesa, amb Desglaç i Doctor
Prats amb Venim de lluny.
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DEL 4 AL 7 D’OCTUBRE La Fira Mediterrània de Manresa està a punt per celebrar la seva 21a edició amb 116 companyies i noms com Feliu
Ventura, Les Anxovetes, Chano Domínguez & Paolo Fresu, Kepa Junkera, la Sociedad Doctor Alonso, Arnau Tordera i Magí Canyelles


