
La Gran Festa de Cultura Popu-
lar al Bages va celebrar el maig del
1997 la seva tercera i última edició.
El novembre del 1998 Manresa
engegava la primera Fira d’Espec-
tacles d’Arrel Tradicional, que re-
collia el testimoni plantat per les
entitats, i buscava situar-se, amb
espectacles tradicionals, com el
tercer gran mercat cultural del
país, al costat de Tàrrega i Vic.  Vint
anys més tard, la fira es diu Medi-
terrània i posa a l’aparador espec-
tacles de cultura popular i músi-
ques del món. La Mediterrània,
que va agafar el relleu de la Gran
Festa de Cultura Popular al Bages,
vol reconèixer avui, quan falten
catorze dies per engegar la seva
vintena edició, aquelles entitats i
persones que van posar el primer
embrió al certamen. 

L’homenatge, institucional i no
obert al públic, es farà aquesta tar-
da a la Sala de Columnes de
l’Ajuntament amb l’assistència de
nou entitats que formaven part de
la comissió organitzadora de la
Gran Festa de Cultura Popular al
Bages. Seran unes vint-i-cinc per-
sones, membres actuals i mem-
bres de fa vint anys, explica Lídia
Hinojo, gerent de la Mediterrània,
que ahir agraïa la predisposició
per participar en un homenatge
«que la fira encara no els havia
fet». Un reconeixement (Ajunta-
ment i departament de Cultura de
la Generalitat) que s’està prepa-
rant «des del  novembre passat» i

que, subratlla Hinojo, està com-
pletament desvinculat de les po-
lèmiques declaracions de l’ara
conseller de Cultura, Lluís Puig,
sobre la visió «rància» que es po-
dia tenir, fa uns anys, de la cultura
popular, i que no van agradar a les
entitats manresanes.

L’homenatge (18.30 h) el presi-
dirà el conseller Puig (que va ser
el primer director de la fira, el
1998), acompanyat de Valentí
Junyent, alcalde de Manresa, i
d’Anna Crespo, regidora de Cul-
tura i Joventut, i és previst que hi
assisteixin representants del grup
sardanista Sempre Junts, el grup

sardanista Nova Crida, el grup sar-
danista Nou Estel, el grup sarda-
nista Dintre El Bosc, els Bastoners
de Rajadell, els Geganters Bages-
Berguedà, l’Esbart Manresà,
l'Agrupació Cultural del Bages i la
colla castellera dels Tirallongues
de Manresa.

Jornada Pòrtic
L’acte de reconeixement donarà
pas a la presentació de la vintena
edició de la fira Mediterrània,una
jornada titulada Pòrtic, que ja es
va celebrar l’any passat, i que vol
«escalfar una mica l’ambient i re-
cordar a la ciutat que la fira ja és

aquí», explica David Ibáñez, di-
rector artístic del certamen. Es
tracta d’un «petit itinerari», obert
al públic, que uneix «tradició, car-
rer i música». La tradició es relli-
garà amb la inauguració de l’ex-
posició L’envelat (19.15h), que es
podrà veure a l’Espai Plana de
l’Om fins al 12 d’octubre. Es tracta,
remarca Ibáñez, de «valorar un
element tan nostrat i habitual en
les nostres festes com els enve-
lats». La mostra és organitzada pel
departament de Cultura i l’Institut
Ramon Muntaner amb motiu del
bicentenari de la Festa Major de
Gràcia; l’itinerari continuarà al

carrer amb l’espectacle MiraT,
que Circ Pànic portarà a la plaça
de Sant Domènec (20 h). Abans,
el músic i locutor manresà Xavier
Serrano farà cinc cèntims d’una
fira que se celebrarà del 5 al 8 d’oc-
tubre. La Jornada Pòrtic es tancarà
amb música, amb el concert dels
italians Bella Ciao, que actuaran
al teatre Conservatori (21h) en
companyia de Jaume Arnella i
Carles Belda, en un concert orga-
nitzat per D’Arrel (vegeu pàgina
36 del suplement D’Entrada). Un
concert «amb grans veus» i un es-
pectacle que va marcar un punt
d’inflexió en el folk italià.

La Mediterrània homenatja els precursors
de la fira en el preludi de la vintena edició
El reconeixement es farà avui a l’ajuntament i donarà pas a la inauguració d’una exposició, un espectacle de circ i música
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Actuació de la colla castellera dels Tirallongues de Manresa en la passada fira Mediterrània
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ELS ACTES
Homenatge als pioners de
la Fira Mediterrània. Avui, a
les 18.30 h, a la Sala de Colum-
nes de l’Ajuntament de Manre-
sa. Amb invitació.
Inauguració de l’exposició
«L’envelat. Arquitectura sin-
gular i símbol de la Festa Ma-
jor. Avui, a les 19.15 h, a l’Espai
Plana de l’Om. Fins al 12 d’octu-
bre, de 18 a 21 h, tots els dies
excepte dilluns.
Circ Pànic amb «MiraT».
Avui, a les 20 h, a la plaça de
Sant Domènec.
Espectacle Bella Ciao &
Jaume Arnella i Carles Belda.
Avui, a les 21 h, al teatre Con-
servatori.
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A CATORZE DIES DE LA VINTENA EDICIÓEl mercat manresà ha organitzat, avui, una jornada que servirà per «recordar a la ciutat que la fira ja és aquí».
Ho farà amb una exposició sobre els històrics envelats de festa major, a la Plana, l’actuació de Circ Pànic a Sant Domènec i la Bella Ciao al Conservatori
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David Nel·lo és l’autor de la novel·la premiada «Melissa i Nicole»

L’escriptor David Nel·lo (Barce-
lona, 1959) és el guanyador del
50è Premi Prudenci Bertrana amb
Melissa i Nicole, una novel·la curta
que gira al voltant del xoc entre
dues famílies, els Callahan i els
Vinyals, que visiten la petita illa
sueca de Fårö. El relat explora els
límits que estan disposats a creuar
per ser feliços, i també les conse-

qüències de traspassar-los, en un
escenari que beu del cinema es-
candinau i en un context –el sols-
tici d'estiu– que són «cabdals» per
a l’obra, tal com va admetre el ma-
teix Nel·lo. «Situo la novel·la en un
juny molt calorós, atípic a Suècia,
i gairebé malaltís», va assegurar
l’autor. Aquest premi és dotat amb
un import de 30.000 euros. 

D’altra banda, l’exconsellera

Montserrat Tura s’ha endut el
guardó Carles Rahola per l’assaig
República pagesa. Vindicació del
catalanisme rabassaire, i el barce-
loní Xavier Gual ha guanyat el Ra-
mon Muntaner per una novel·la
de misteri adolescent. L’acte de
lliurament dels Premis Literaris
de Girona, celebrat ahir a l’Audi-
tori de la ciutat, es va convertir en
un clam a favor del dret a decidir. 
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L’escriptor David Nel·lo guanya la 50a
edició del Premi Prudenci Bertrana
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