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La tragèdia dels refugiats que dis-
sortadament s’escenifica des de fa
molts mesos  a les costes i les platges
de la mar Mediterrània guiarà el dia
8 d’octubre (20 h) l’espectacle de
cloenda a la plaça Major. L’artista ba-
genc Txema Rico està ideant «una
escultura efímera» que cremarà tal-
ment com una falla per representar
en un espai públic «tant allò que no
desitgem que passi més com amb
voluntat de ritual purificador per-
què voldríem posar fi a aquest cicle
i renéixer», segons va apuntar Sergi
Ots, director del muntatge que por-
tarà el nom de Mar de foc.

«Serà una proposta popular, atre-
vida i gegantina», va indicar ahir
Txema Rico: «l’escultura tindrà for-
ma de vaixell de paper i vull que si-
gui colpidora, creada des d’un punt
de vista més ètic que estètic i amb la
voluntat que, quan algú la vegi, digui
‘mireu el que està passant’».  La pla-
ça Major, segons l’artista, contindrà
«un gran mar fet de caixes, com les
que fem comprem i llencem» i el
gran vaixell que hi navegarà «donarà
a entendre la fragilitat de la situació
i, a més, és el portador de les notícies
que voldríem no haver de llegir». 

L’elaboració de l’embarcació des-
tinada a ser víctima de les flames es-
farà a l’edifici de l’Anònima amb la
participació de més de dos cente-
nars de nenes i nens d’arreu de la co-
marca, i es durà a terme des d’unes
setmanes abans de la fira. El darrer
dia de la Mediterrània, el 8 d’octu-
bre, es traslladarà a la plaça Major.

El drama de Síria
En el camp de les arts escèniques
també es palesarà el patiment del
poble sirià a través de l’espectacle
Displacement (dia 7, 19.30 h, Kur-
saal), on el coreògraf sirià Mithkal
Alzghair reflexiona sobre els canvis
viscuts pel seu poble per culpa de la

guerra i l’exili. Del món àrab també
es veurà Halka, dels joves acròbates
marroquins  Groupe Acrobatique
de Tànger (dia 7, 21 h, Kursaal).

Altres noms seran els del Cirque
Rouages, Kukai Dantza & Brodas
Bros, Col·lectiu Baakar Batiuska,
que va guanyar el Premi Delfí Colo-
mer amb EgurRa, i els pallassos Toti
Toronell i Pere Hosta. Per la seva
part, Marcel Tomàs i Cascai Teatre
debutaran en el teatre de carrer amb
l’espectacle còmic Trams.

La dansa de la Factoria Mascaró
(dia 5), Zum-Zum Teatre (dia 6) i la
Cobla Bisbal Jove (dia 5) seran algu-
nes de les formacions que proposa-
ran muntatges per al públic infantil
i familiar. 

Del País Valencià arribarà Mulier,
de Maduixa Teatre, una peça de
dansa que parla que l’opressió de les
dones al llarg de la història (dia 6).
També en el terreny teatral, passa-
ran per Manresa Meriyanes Produc-
cions amb Ventura, de Cristina Cle-
mente (dia 6); Iguana Teatre amb
Hannah dels tres països(dia 5) i Tea-
tre Obligatori amb Renard, o el llibre
de les bèsties, una versió lliure de
l’obra de Ramon Llull (dia 6).

La companyia  amateur Quatre
per Quatre, de Granollers, oferirà
una nova posada en escena de L’au-
ca del senyor Esteve, de Santiago Ru-
siñol (dia 8, 17.30 h, Conservatori).
Una peça que es va estrenar en-
guany fa just un segle. 

D’altra banda, durant la Medite-
rrània també s’exhibirà la cultura
d’arrel occitana amb una mostra del
bestiari festiu, la polifonia i el joc tra-
dicional. En aquest sentit, la plaça
Major tornarà a ser un any més l’epi-
centre de la proposta basada en el
joc que ofereix la fira.

TONI MATA I RIU MANRESA

Txema Rico cremarà un
vaixell a la plaça Major

El muntatge de la cloenda
reflexionarà sobre el drama
dels refugiats amb un mar i
una escultura efímeres
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L’artista Txema Rico crearà una escultura efímera per a la cloenda

Dos centenars de nens i nenes
de la comarca col·laboraran
amb Rico en la construcció de
l’embarcació de paper gegant

El sirià Mithkal Alzghair durà 
a Manresa un espectacle de
dansa basat en els canvis patits
pel seu poble arran de la guerra

El 2017 va pel camí de con-
vertir-se en un any prolífic
pel que fa a l’estrena de
films, al nostre país, rela-

cionats amb la temàtica ignasiana
i la Companyia de Jesús. Al corpre-
nedor, per a alguns obra mestra,
Silencio, de Martin Scorsese
(1942), ens arriba ara Ignacio de
Loyola de Paolo Dy (1978), un film
que pot contribuir a la difusió
d’una figura de la història del cris-
tianisme, tanmateix, més citada
que coneguda en profunditat. La
preestrena manresana d’avui (l’es-
trena oficial no serà fins a aquest
divendres) s’afegeix a la que ja va
tenir lloc fa uns dies al santuari de
Loiola (Guipúscoa). Així Manresa,
de nou, s’erigeix com un espai re-
ferencial en la geografia ignasiana
i no pas en va el mateix sant havia
batejat la ciutat i la seva estada en-
tre el 25 de març del 1522 i un dia
indeterminat de febrer del 1523,

com «la meva església primitiva».
Qüestions geogràfiques al marge,
l’essencial és desxifrar què ens pot
aportar encara el testimoni de sant
Ignasi (1491-1556) al segle XXI
amb films com el de Dy. O dit
d’una altra manera: què podem
aprendre d’un home que fou ple-
nament conscient de la dissolució
de l’edat mitjana i l’entrada a l’èpo-
ca moderna? A què ens interpel·la,
a tots i cadascun de nosaltres, la
seva profunda transformació vital?
Són qüestions profundes la res-
posta de les quals, possiblement,
només es pot assolir amb una acti-
tud desperta i que ens faci superar
la situació, exquisidament defini-
da pel jesuïta José María Rodrí-
guez Olaizola: la del dit, el sant, la
lluna i Déu.

Tots hem sentit alguna vegada
l’expressió que diu que el neci és
qui es queda mirant el dit d’aquell
que li està mostrant la lluna. Amb
el potent testimoni de sant Ignasi
passa una cosa similar: massa ve-
gades ens quedem en la superfi-
cialitat (literalitat) dels fets externs
relacionats amb el sant –allò que
algú ha definit com àmbit epife-
nomènic– per la qual cosa només
tenim la visió del dit. I, d’alguna
manera, amb la buidor de la idola-
tria, la simple admiració  infantil
per l’ídol. Crec, sincerament, que

sant Ignasi ens apel·la a quelcom
més profund i superior, consubs-
tancial a la seva experiència místi-
ca intensament iniciada a Manre-
sa. Aquest quelcom és superador
de la simple biografia ignasiana i
ens mostra un més enllà, una veri-
table porta oberta a la mateixa di-
vinitat per als que som creients.
Per als no creients, sant Ignasi
s’erigeix com un paradigma
d’aquell que és plenament cons-
cient de viure uns temps on algu-
na cosa vella ha mort i una altra
està naixent, per la qual cosa el
paral·lelisme amb el nostre temps
és d’allò més gran.

Però sant Ignasi també ens insta
al despertar del nostre jo superior,
d’aquella part del nostre ésser que,
segons la psicologia transperso-
nal, és la que millor pot conduir-
nos a la missió vital que tots, com
a homes i dones, estem cridats a
realitzar en vida. Per a aquesta cri-
da al despertar, el sant basc s’eri-
geix amb tota justícia com una po-
tent icona, un veritable arquetip
de transformació de la que el film
de Dy pot ajudar-nos a l’acompli-
ment de la visió del savi: la de la
contemplació de la lluna, de la Di-
vinitat de la qual sant Ignasi (el
dit), a través de la seva imperfec-
ció i fragilitat, no és res més que
un reflex. Ara bé, quin reflex!

SANT IGNASI: EL DIT I LA LLUNA
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 Multicinemes Bages Centre de Mane-
resa i la Cova organitzen per a avui (20
h), la preestrena (amb invitació) de la
pel·lícula de Paolo Dy, Ignacio de Loyo-
la, un drama històric basat en les me-
mòries de sant Ignasi de Loiola, funda-
dor de l’orde dels jesuïtes. A la sessió hi
assistirà l’actor protagonista, el madri-
leny Andreas Muñoz (a la foto, en un fo-
tograma del film) que, abans, visitarà la
Cova. La pel·lícula és una coproducció
filipina i espanyola i Muñoz va rebre, pel
seu paper de sant Ignasi, el premi al mi-
llor actor en el Festival Internacional de
Cine de Manhattan. Muñoz va debutar
en el cinema als 9 anys.

L’actor Andreas Muñoz
assistirà a la preestrena
d’«Ignacio de Loyola»

IMATGE PROMOCIONAL

La Biblioteca de Catalunya ha pu-
blicat el llibre electrònic Dels troba-
dors a Ausiàs March: el patrimoni de
la Biblioteca de Catalunya. L’edició,
a càrrec d’Anna Alberni, mostra el
patrimoni que conserva la institució
i descriu algunes de les peces més
destacades de la seva col·lecció, en-
tre les quals hi ha el Cançoner Gil o
el Cançoner Vega-Aguiló. El llibre
inclou entrevistes a diversos espe-
cialistes que introdueixen el món de
la poesia a Catalunya des del segle
XI fins al XV, des de la poesia troba-
doresca fins al poeta Ausiàs March.
Miriam Cabré tracta la poesia cata-

lana d’arrel trobadoresca; Antoni
Rossell introdueix el cant i els aspec-
tes musicals del món dels trobadors;
Victoria Cirlot analitza el codi cortès
i el manresà Josep Pujol aprofundeix
en Ausiàs March.

L’obra es complementa amb in-
terpretacions musicals i lectures de
poemes i s’acompanya de bibliogra-
fia, enllaços a recursos de la xarxa i
imatges que configuren un bon ins-
trument de recerca per als investi-
gadors i lectors interessats. El llibre
electrònic Dels trobadors a Ausiàs
March és el quart volum de la
col·lecció de la Biblioteca de Cata-
lunya Escrits i Memòria, coordinada

per Antoni Rosell i creada amb la fi-
nalitat de donar a conèixer els fons
patrimonials que custodia la biblio-
teca.
Dels trobadors a Ausiàs Marchés

d’accés lliure i gratuït a les platafor-
mes d’iTunes i GooglePlay i es pu-
blica sota una llicència Creative
Commons. La publicació es va pre-
sentar ahir en un acte presidit pel di-
rector general d’Arxius, Bibliote-
ques, Museus i Patrimoni, Jusèp
Boya, en què van intervenir la direc-
tora de la Biblioteca de Catalunya,
Eugènia Serra, així com els autors
Antoni Rossell, Anna Alberni i Núria
Altarriba.

ACN BARCELONA

La Biblioteca de Catalunya publica un
llibre electrònic sobre el seu patrimoni

comunicacio@firamediterrania.cat - 13/06/2017 08:33 - 80.58.154.126


