
La Mediterrània inaugura avui una edició
que posa a l’aparador els rituals i la Seu

DES D’AVUI FINS DIUMENGE Avui, a 2/4 de 8 del vespre, a la Llotja, situada al Museu de la Tècnica, les autoritats inauguraran oficialment una fira amb una
desena d’espectacles menys que l’any passat, i un augment d’activitats professionals. Rituals, jazz & folk, i l’escena catalana es repartiran pel carrer i els escenaris   

La companyia basca Kukai Dantza amb el coreògraf Sharon Fridman i l’Orfeó Manresà obren avui a la basílica la 21a edició de la fira

EL SOMNI DEL DRAC
Kursaal (petita). 9.30, 11 i 15.30 h
 L’espectacle L’agència secreta de les
paraules és una de les estrenes de la
present edició de la fira. La proposta de
la companyia El somni del drac vol
apropar petits i grans al món de la glosa
i del cant improvisat.

SAMFAINA DE COLORS
Kursaal (gran). 11 i 15.30 h
 El poemari Per molts anys! de Miquel
Martí i Pol és l’eix que vertebra la pas-
sejada pel calendari que ofereix el mun-
tatge Els cistells de la Caputxeta, on el
famós personatge de conte porta ali-
ments però també poemes i cançons.

ANAÏS VILA
Voilà! 22 h
 El toc soul i la influència anglosaxona
marquen la música de la cantautora de
Santpedor, que interpretarà un ampli
repertori de la seva trajectòria, el dar-
rer episodi de la qual és, fins ara, el disc
Fosc, cançons per veure-hi clar.

ELECTROGRALLA
Taverna Cervesa Guineu. 00 h
 El projecte del sallentí Roger An-
dorrà –acompanyat de la ballarina Nú-
ria Hontecillas i el teclista Roger Gimé-
nez– tancarà la final del Concurs Sons
de la Mediterrània, on també actuen
Clàudia Cabero, Menut i Heura Gaya.

TEMA DEL DIA
DIJOUS, 4 D’OCTUBRE DEL 20182 3

Ahir al vespre, els integrants de la
companyia basca Kukai Dantza arri-
baven a Manresa. La intenció era,
acompanyats de l’Orfeó Manresà,
assajar Erritu, l’espectacle que avui,
a les 9 del vespre, inaugurarà, a la
nau central de la Seu de Manresa, la
21a edició de la Fira Mediterrània.
El certamen ha fet dels rituals i la

seva relació amb la cultura popular
l’eix temàtic d’una edició que ha vol-
gut dotar de més protagonisme que
mai la basílica de la Seu com a es-
cenari de la fira. El temple i
el seu entorn veuran fins
a cinc espectacles. El
primer, avui.

Erritu, que vol dir
ritual, portarà a la
Seu sis ballarins de la
companyia d’Erren-
teria, el contratenor
David Azurza i els can-
taires de l’Orfeó Manresà
en una proposta que, explicava
ahir Jon Maya, coreògraf i director
de Kukai, vol ser «un ritual en ell ma-
teix, per als qui seran a l’escenari i

per al públic». L’espectacle,  una es-
trena a Catalunya, començarà la gira
en teatres a final de mes. Kukai

Dantza, que el 2017 va rebre el Pre-
mi Nacional de Dansa, ha

treballat des dels seus ini-
cis, el 2001, amb la in-

tenció de realitzar
creacions contempo-
rànies a partir de la
dansa tradicional
basca: «la tradició

sempre és el punt de
partida, ja sigui pel mo-

viment, pel concepte o per
una dansa en concret; és la nos-

tra font d’inspiració per, després,
transformar-la des del punt de vista
contemporani». A Erritu, que resse-
gueix els estadis de la vida, la coreo-

grafia la signa l’israelià Sha-
ron Fridman, en la seva

primera col·laboració
amb la companyia.
Com subratllava
Maya, Kukai aporta

«el llenguatge tradicional» i Frid-
man «el contemporani, basat en el
contacte entre els cossos». Després,
efecte «coctelera i tot és un». 

«Quan vam començar a dissenyar
Erritu, la música coral tenia un pa-
per. Azurza és la veu de l’espectacle
però la nostra intenció era poder
col·laborar amb els cors de les dife-
rents poblacions que visitem», su-
bratlla Maya. Per a la companyia,
fer-ho avui amb l’Orfeó Manresà és
«una manera d’estendre ponts amb
l’entorn i la comunitat». Represen-
tar-lo a la Seu és el lloc idoni?. «Jo
crec que sí, tot i que la idea és fer-ho
en espais espirituals, siguin o no re-
ligiosos». Amb el d’avui és el cinquè
cop que Kukai Dantza par-
ticipa en la fira
manresana,
que ofereix
104 especta-
cles de 116
companyies.   

SUSANA PAZ MANRESA

Una de les potes im-
portants de la fira man-
resana en els darrers
anys ha estat la resi-
dència artística de com-

panyies que han preparat
o assajat a la ciutat  o a la

comarca els seus espectacles
per presentar-los al certamen.
Enguany, quatre d’ells estan re-
lacionats amb els rituals: el co-
reògraf Juan Carlos Lérida amb
Máquinas sagradas, al Taller
Mecànic Ramon Pons; la tra-
pezista Júlia Farrero amb
Teia; Societat Doctor Alon-
so, que estrenarà Estudi per
a pandereta; i la prestigiosa
ballarina coreana Ji Hye
Chung amb Xavi Lloses,
Cristina Colomer, Ramon
Balagué i la  Colla Castellera

d’Artés amb El moviment de
les coses que prenen temps. La
cinquena residència s’ha fet a
Barcelona  amb Za! i un grup
d’instrumentistes de cobla.

MARTA PICH

Juan Carlos Lérida al taller

Cinc espectacles
creats a partir d’una
residència artística
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