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L’oferta
d’avui

MARALA
Sala Plana de l’Om, 13 h. Exhaurit
 Alexandra Monfort, Clara Fiol i

Selma Bruna presenten el seu
debut A trenc d’alba, cançons
que beuen del present i dels
cants ancestrals.

LABORATORIA
Anònima, 19.30 h. 5/10 € Aina

Núñez, Isabelle Laudenbach, Cristi-

na López i Ana Brenes porten Y per-
dí mi centro, la recerca de la femini-

tat amb el flamenc com a llenguat-

ge comú.

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA
Teatre Conservatori, 17.30 h. Entrades exhaurides. La Companyia de Co-

mediants La Baldufa, nascuda a Lleida el 1996, estrenarà a la Fira el seu divuitè

espectacle: La faula de l’esquirol. Adreçat a infants de 3 a 7 anys, presenta un es-

quirol i un eriçó que han d’aprendre a viure plegats, tot i que, d’inici, la convivèn-

cia no és fàcil. Enric Blasi, integrant de La Baldufa amb Emiliano Pardo i Carles

Pijuan, apunta que el muntatge vol fer reflexionar sobre «el mestissatge, la ne-

cessitat de parlar i de respectar-se». Amb una escenografia i un vestuari visual-

ment molt atractius, i una dramatúrgia «intel·ligent» que, sense text, dóna im-

portància al gest i el moviment, Blasi considera que l’obra «connectarà amb el

públic. En condicions normals funcionaria molt bé, però ara depenem que s’atre-

veixin a programar». Han fet estada aquesta setmana al Conservatori per aca-

bar de perfilar l’estrena, que els arriba poc després que el Premi Nacional d’Arts

Escèniques per a la Infància i la Joventut 2020 del ministeri de Cultura els hagi

posat sota el focus: «és satisfactori que ens reconeguin una trajectòria trans-

gressora que considera els infants un públic intel·ligent i amb capacitat crítica».

Sempre ens quedarà el
tòpic i ahir, a Manrússia, el ter-

mòmetre va anar caient a mesura
que se n’anava el sol i s’acostava
l’hora de començar una Fira Medi-
terrània que va arrencar amb bona
salut però mirant de reüll l’evolució
dels esdeveniments. L’estereotip
climàtic sobre «el fred siberià» de la
capital del Bages el va posar sobre
la taula la cantant de Manacor Joa-
na Gomila quan va agafar el micrò-
fon per saludar els assistents al pri-
mer espectacle de la jornada. L’op-
timisme moderat amanit amb in-
certesa el van testificar tant els par-
laments de les autoritats com al-
guns dels pocs forans que van fer
cap ahir a la ciutat. A diferència dels
altres anys, la Mediterrània es posa
en marxa de portes endins: el car-
rer, no podia ser d’altra manera, ha
desaparegut del mapa.

«No sabeu les ganes que teníem
que arribés aquest moment i poder-
vos saludar en persona», va excla-
mar Jordi Fosas, director artístic de
la fira, a l’escenari del Teatre Kursaal
abans que s’iniciés la peça inaugu-
ral. El primer dia acostuma a ser
cada any el més fluix pel que fa al
volum de programació, però l’alè de
la fira sempre s’hi deixa sentir amb
alguna rua de carrer que enxampa
els vianants per sorpresa. Per evitar
aglomeracions, enguany no hi ha
espectacles itinerants, ni parades al
Passeig ni l’estand de venda d’en-
trades de Sant Domènec. Però tam-
poc banderoles als fanals ni progra-

mes de mà per orientar qui vulgui
adquirir un tiquet. Tota la informa-
ció està digitalitzada i l’activitat vir-
tual és intensa.

«El pitjor de tot és aquesta incer-
tesa», explicava un veterà progra-
mador que, malgrat tot, comptava
que la fira pugui continuar enda-
vant sense gaire entrebancs. La nit
abans, l’equip organitzador va ha-
ver de fer mans i mànigues per re-
adaptar horaris després de l’anunci
de noves mesures per contenir la
pandèmia que va realitzar el go-
vern. I el grup comandat per Fosas
ha anat veient com, amb el pas dels
dies, s’esborraven a desgrat seu per-
sones de grups de risc o procedents
de zones amb problemes de mobi-
litat prèviament inscrites en l’apar-
tat professional del certamen. Però,
malgrat tot, ahir ja voltaven per la
ciutat alguns programadors forans,
com els que van arribar de Palma,
satisfets perquè la fira s’hagi posat
dempeus. Així mateix, també n’hi
havia de Granada, França i Gran
Bretanya que no s’han volgut per-
dre la cita manresana.

Incertesa per una banda, agraï-
ment per l’altra. No ha estat fàcil
bastir la fira del 2020. I també aplau-
diments, en dues ocasions, per l’ex-
conseller Lluís Puig, a qui van recor-
dar tant l’alcalde de Manresa, Marc
Aloy, com la consellera de Cultura,
Àngels Ponsa. Nomenada no fa ni
dos mesos, la titular de la cartera de
la qual penja la fira va explicar que
va ser el polític exiliat qui «em va fer
estimar la Mediterrània».

TONI MATA I RIU MANRESA

La Mediterrània arrenca amb satisfacció
i incertesa, mirant de reüll la pandèmia
L’orgull per haver pogut iniciar la fira conviu el primer dia amb el neguit pel que pugui passar durant el cap de setmana

LA FIRA JA SUMA 23 EDICIONS Segurament ha estat la més difícil de posar en marxa, però la Mediterrània va començar ahir a Manresa amb
satisfacció per haver superat molts obstacles. Un somriure d’alleujament que no amaga el neguit viscut i la incertesa que causa la situació sanitària
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El públic va omplir la Taverna, mantenint la distància de seguretat entre cadira i cadira

Joana Gomila i Laia Vallès van presentar el disc «Paradís» en la primera proposta de la fira

La crònica
Programadors procedents de
Palma, Granada, Gran Bretanya
i França ja van arribar ahir a
Manresa per participar a la fira

Sònia Parra Garcia


