
Els esdeveniments socials i polítics
que va viure el país després de les
vacances estiuenques van marcar
la celebració de la vintena edició

de la Fira Mediterrània de Manresa, que
malgrat tot es va desenvolupar amb una
gran resposta del públic. El certamen que
dirigeix David Ibáñez va patir una certa in-
certesa prèvia però en cap moment va pe-
rillar: la cultura popular va tenir un cop
més un aparador de luxe i la capital bagen-
ca es va posicionar de nou com una ciutat
de referència en el mapa cultural del país.

«Estava amoïnat per si la fira es veia
afectada pels fets que estem vivint, però
no va ser així i mai ha perillat»: qui va
pronunciar aquestes paraules el dia 5
d’octubre era Lluís Puig, conseller de Cul-
tura de la Generalitat, amb un ampli ba-
gatge a la fira, ja que en va ser el primer
director artístic i, també, el principal res-
ponsable executiu com a director de Cul-
tura Popular de l’ens autonòmic. Encara
no un mes després, el Govern espanyol el
va destituir i a hores d’ara Puig és a
Brussel·les exiliat.

En l’acte inaugural de la Mediterrània,
el director, David Ibáñez, també va fer es-
ment de la situació del país: «La fira està
al servei del país, i la cultura ens ajuda a
aixecar-nos després d’haver estat agredits».

En el terreny estrictament artístic, Man-
resa va acollir un vegada més una allau de
propostes, entre les quals van sobresortir
les de Maika Makowski, Volosi, Joana Go-
mila, Roberto Olivan, Mazoni, Laurent Del-
forge i Vox Bigerri, entre d’altres. La ciuta-
dania va respondre novament a la crida
de la Mediterrània, sobretot en la vivència
al carrer. L’única nota discordant va ser el
descens del 3,5 % en la venda d’entrades,
un fenomen que aquells dies convulsos
de setembre i octubre va ser general a les
arts escèniques. La venda anticipada va
fallar més del compte però no va enterbolir
el balanç positiu dels 20 anys.
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ANIVERSARIS Les xifres rodones són una bona excusa per passar revista al trajecte recorregut i celebrar l’efemèride. Al llarg del 2017, un grapat
de projectes culturals de la Catalunya Central han assolit les seves fites particulars, des dels 25 anys d’Angle Editorial fins al 10 del teatre Kursaal

La Fira Mediterrània bufa
les espelmes dels 20 anys
entre la joia i la incertesa
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Balanç del 2017: Cultures

L’edició de les dues dècades de vida es
va celebrar ben pocs dies després dels
fets de l’1 d’octubre, però el certamen
va tirar endavant amb una nota alta

Hi havia la Llol, la Mone, el Mag
Lari, el Daniel Anglès, Pilar Ca-
pellades... molts amics del Kur-
saal es van aplegar el 20 de fe-

brer a l’escenari del teatre per celebrar els
primers deu anys de vida de l’equipament
que Manresa va recuperar el 2007. Aquell
dia, però, sobretot  es va fer visible la gran
quantitat d’artistes de categoria que són
fills de la ciutat i la comarca, com ara David
Pintó –director de la gala–, Marcel Gros,
Celeste Alias, Jordi Ribot, Xavier Serrano,
Núria Cols, Alícia Puertas, Tàtels Pérez, M.
Alba Esquius, Mireia Pintó, Marta Valero,
Gossos... Fins i tot els treballadors del Kur-
saal van tenir el seu moment de glòria.

El Kursaal va viure una gran gala amb
motiu de la festa del 10è aniversari, una
trobada amb el públic que va evidenciar
una vegada més la gran resposta que els
manresans i les manresanes, i molta gent
de la Catalunya Central, han donat a
l’aposta que va fer la ciutat per rehabilitar
un teatre que s’esllanguia al mig del passeig
de Pere III. Tot i que va néixer al comen-
çament de la crisi, la del Kursaal és una

història d’èxit: la programació i l’afluència
pràcticament no tenen parangó enlloc del
país, Barcelona a part.

En un reportatge publicat per aquest
diari el 18 de febrer, es feia un repàs dels
moments àlgids que s’ha viscut al teatre
durant una dècada. Lluís Llach abans de
retirar-se, el virtuosisme d’Ara Malikian,
els grans plens de Manel i Els Amics de
les Arts, l’incommensurable Roberto Álamo
fent d’Urtain, les nombroses funcions del
Mago Pop i el Mag Lari, els èxits de públic
de grans musicals com Sonrisas y lágrimas,
Mamma mia! i Hoy no me puedo levantar,
entre d’altres... Una allau de propostes
que han convertit el teatre Kursaal en un
dels centres neuràlgics de la vida cultural
de la Catalunya Central. En són un
excel·lent testimoni les 740.329 entrades
venudes al llarg de deu anys.
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El món de l’escena ret
homenatge al Kursaal
en el desè aniversari

La gala dels deu anys va exhibir tant
el poder de convocatòria que marca la
història recent del teatre com la gran
quantitat d’artistes locals de renom
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Els espectacles de carrer, com el de Marcel Tomàs, van aplegar centenars d’espectadors
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La gala del desè aniversari va aplegar molts artistes que han passat pel Kursaal

Angle compleix
un quart de segle 

Competir contra els gegants del món edi-
torial no és senzill, però Angle, el segell que
Eudald Tomasa va fundar el 1992 a Manre-
sa, ja ha complert un quart de segle conso-
lidada com una de les firmes independents
més rellevants del país. La novel·la, el pen-
sament, la no-ficció, el llibre divulgatiu i
l’il·lustrat són els trets característiques d’un
projecte que ja no té accionariat manresà
però conserva l’esperit d’oferir al públic una
oferta alternativa a la dels grans grups.
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Rosa Rey, coeditora d’Angle

Adesiara suma una
dècada de llibres

El segell editorial Adesiara, de Martorell,
ha viscut dues efemèrides al llarg del dar-
rers temps: d’una banda, la publicació del
llibre número 100 del seu catàleg (ara ja en
són 125) durant el 2016; de l’altra, la cele-
bració fa pocs dies del desè aniversari de la
creació d’una empresa del món del llibre
d’allò més particular. Dirigida per Jordi Ra-
ventós, Adesiara edita clàssics catalans i
universals de totes les èpoques, títols que
sovint són introbables o inèdits en català.
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