
Aquest cap de setmana se celebra
la vint-i-unena Fira Mediterrà-
nia a Manresa, on s’exposen es-
pectacles de música i de dansa

d’arrel tradicional. Més de dues dècades
avalen la solidesa de l’esdeveniment, que
s’ha convertit en un mercat de música
amb centenars de programadors catalans
i internacionals que cada cop més venen
a Manresa a descobrir nous valors o a co-
nèixer les noves produccions dels ja con-
sagrats.

El gènere folk, d’arrel, world music
amb diverses denominacions pretén re-
collir des de la recreació més purista dels
orígens de la cançó popular fins a pro-
postes trencadores que, inspirant-se en
aquestes arrels, les fusionen amb noves
sensibilitats i tecnologies contemporà-
nies. Arreu d’Occident, aquesta música
té uns circuits estables, té uns grups mu-
sicals que en viuen i, per tant, un públic
seguidor prou nombrós per alimentar
aquests circuits al llarg de l’any. A casa
nostra, a diferència del món cèltic que a
partir dels 70 va ser capaç de reinventar
la música popular i posar-la al nivell de
popularitat del gènere pop o rock, s’ha
hagut de nedar molts anys a contraco-
rrent. El Centre Artesà Tradicional de
Gràcia i músics com Blasco i Arnella han
estat els mantenidors d’un gènere que,
finalment amb la creació de diverses es-

coles d’instruments populars als Piri-
neus, a la Catalunya de la gralla i a algun
conservatori de música, ha aflorat. Un
exemple d’evolució interessant és la ver-
satilitat dels músics de cobla que, per
desgràcia, no es veu acompanyada per la
rigidesa del model de ballada de sarda-
nes.

En tot cas, Manresa i la seva Fira han
estat una contribució cabdal per consoli-
dar un gènere que comporta una riquesa
cultural i econòmica. Però la ciutat és
conscient de les potencialitats que té
aquesta capitalitat catalana de la música
d’arrel? Crec que no. Fa uns anys, una co-
lla de voluntaris aficionats a la música
folk i d’arrel van analitzar que no tenia
sentit assumir la gran Fira de música
d’arrel i que durant la resta de l’any no hi
hagués cap programació vinculada. Per
això, a l’aixopluc de l’entitat Favets i Tre-
medos que gestionava el local del carrer
de Sobrerroca –ara Espai Òmnium– que
al seu dia va ser l’intent d’implantar la
marca Via Fora! a Manresa, van iniciar el
novembre del 2012 el que ha estat l’única
programació estable de música d’arrel a
Catalunya fora de Barcelona.

Al mateix temps, amb acord amb Fira
Mediterrània, es programava un Off de la
Fira anomenat Humus, considerant que
és en l’humus on creixen les arrels. Una
programació paral·lela als dies de Fira
per acollir grups emergents que jugaven
la carta més pura de la música tradicio-
nal. Ja són 7 anys de programació conti-
nuada, als locals on ara hi ha l’Espai Òm-
nium i la sala gòtica de l’Hospital, de
concerts que fins a final del 2016 van ser
d’autofinançament, sense cap mena de
subvenció oficial. A partir de la tardor del
2016 es feu un salt qualitatiu, en arribar a
un acord amb El Galliner i el Kursaal per
tal d’inserir la programació d’Arrel a dins

del cicle del teatre. S’inaugurà amb el
reeixit concert dels gallecs Luar na Lubre,
com a pròleg de Fira Mediterrània, i el
darrer recital ha estat l’espectacular con-
cert de Savall i Núñez fa sis dies. Per
Manresa han desfilat entre d’altres:  HITS
(versió de taverna de Lupulus Emsem-
bla), Bob i el Lladre, Cantadores de Santa
Eulàlia de Puig Oriol i Lluçà, i d'Alpens,
La Coixinera, Amar Mendé, Sib a la fres-
ca, Cris Juanico, Les violiles, Uns del grup
de Folk, Riu, Dilluns Barreja, Combo Cel-
ta de l'Esclat, Aniam, Trescant, Batak,
Abrilia, Sons6, Lac La Belle,  Arborea, A
hawk and a Hakcsaw, Nakki, D'Aquí
d'Allà, Sonagralla, Barcelona Ethnic
Band, Les Violiles, La Colònia, Folkifesta,
Mans Petites, Barcelona Gipsy Klezmer
Orchestra, Carles Dènia, La Taverna del
Xatrac, Sol i Serena, Piero Pesce, Corran-
des son Corrandes, Mirabel, ROT, La
Puça Diatònica, Ratafia, Gispsy Krokets
Quartet, Grallers dels Geganters de Man-

resa, Grallers del Sandvich, Jaume Arne-
lla Roigé, Malva de Runa, La Cobleta de
la Copeta, Capcadira, Trio Torreta, Ballu-
gall, Txaç, La Canya Borda, Morena, Au-
latradi, Aula de música tradicional i po-
pular, Salt Carles, La Sonsoni Isidor Marí,
Els Amants de Lulú, Meandre, etc.

Aquests són alguns dels noms dels
grups que han desfilat per Manresa en la
programació de música d’Arrel des de fi-
nal del 2012. Però crec que s’hauria de fer
una aposta que anés més enllà de la pro-
gramació. ¿S’han plantejat el Conserva-
tori i les escoles privades de música lide-
rar algun tipus d’ensenyament vinculat a
la música popular a Manresa? ¿S’ha pen-
sat que amb conveni amb la Fira al llarg
de l’any s’organitzin esdeveniments més
acadèmics o especialitzats a l’entorn del
gènere popular.

Crec que tenim un diamant en brut on
Manresa surt al mapa, però que no s’ha
acabat de polir. Veurem.

EL GÈNERE D’ARREL

amb les garroFes

Josep Huguet
exconseller de la generalitat
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L’espectacle inaugural de la Mediterrània, dijous passat

PREUS DELS PRODUCTES AGRÍCOLES

J. C. OVIEDO

n Els productes lactis que es co-
mercialitzin a Espanya a partir del
22 de gener hauran d’incorporar
a l’etiqueta la identificació obliga-
tòria del país de procedència de la
llet i, quan no sigui exclusivament
espanyola, haurà de precisar-se
tant el país de munyiment com el
de transformació, segons un reial
decret aprovat el 20 de setembre
pel Consell de Ministres.

La iniciativa, que va ser ben re-
buda tant per la indústria làctia
com per les organitzacions agrà-
ries, la va justificar el ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació
en honor de satisfer la demanda
del consumidor, que «valora la
transparència i la informació
d’origen dels aliments que consu-
meix». L’esforç d’aclariment pot
tenir un efecte sobre les vendes i

afavorir l’impuls de la producció
autòctona, sobretot en un país
com Espanya en el qual el consum
de la llet i els seus derivats (uns 9
milions de tones anuals) ha estat
inferior a la producció que la Unió
Europea va permetre al país (6,1
milions de tones) mentre van es-
tar vigents, fins a l’1 d’abril del
2015, les quotes làcties.

Des de llavors, la producció es-
tatal ha seguit una tendència as-
cendent, malgrat que persisteix el
dèficit en la balança comercial lle-
tera espanyola, sobretot per la im-
portació de derivats lactis –que
pel seu major preu i valor afegit
absorbeix millor els costos del
transport–més que de llet líquida.
El dèficit extern s’ha anat reduint
–fins i tot abans de la desaparició
de les quotes– tant per una caigu-
da de les entrades com per un
augment de l’exportació i de les
importacions (gairebé 878.000 to-
nes) que doblegaven el 2015 les
vendes de productes nacionals a
l’exterior (una mica més de
418.000 tones), segons l’últim in-
forme de l’Organització Interpro-

fessional Làctia (Inlac). Altres paï-
sos productors, com França, Por-
tugal i Itàlia, ja van adoptar fa anys
una mesura anàloga a l’aprovada
fa dues setmanes pel Consell de
Ministres, per la qual cosa la seva
aplicació a Espanya reequilibra
una situació que fins ara era asi-
mètrica. El model espanyol s’as-
sembla molt al francès, van dir
mitjans del sector. Els antecedents
existents a la Unió Europea van
permetre constatar la caiguda
d’importacions als països de des-
tinació que van imposar l’obliga-
ció d’identificar la procedència
del producte, la qual cosa va ser
causa de queixes entre els produc-
tors i els ramaders exportadors de
Bèlgica i Alemanya. La Comissió
Nacional dels Mercats i la Compe-
tència va advertir en un informe
que no vinculava que l’exhibició
obligatòria del país d’origen de la
llet que es vengui a Espanya po-
dria reduir la competència i des-
virtuar el mercat. La justificació de
la mesura pel Govern es basa en el
dret del consumidor a una infor-
mació precisa, clara i fidedigna.

Els productes lactis hauran de citar el
país d’origen a l’etiqueta des del gener
L’esforç d’aclariment pot tenir
un efecte sobre les vendes i
afavorir l’impuls de la
producció autòctona

 
PORCS                                                          preu kg              p. setmana

                                                                             en viu                   passada

Porc selecte                                      1,182                    1,212
Porc de Lleida                                  1,170                   1,200
Porc gras                                           1,158                   1,188
Garrí  (unitat)                                 22,50                   22,50

OVELLES                                                      preu kg              p. setmana

                                                                             en viu                   passada

23,1-25 kg                                            3,25                     3,25
25,1-28 kg                                                3,15                        3,15
Pell fina del país                                  7,25                        7,25

VEDELLS                                                      preu kg              p. setmana

                                                                       en canal                   passada

Vedella encreuada 
241-270 kg «R»                                    3,89                      3,86
241-270 kg «O»                                    3,45                      3,42
271 kg «R»                                              3,72                      3,69
271 kg «O»                                              3,15                       3,12
Vedell encreuat
331-370 kg «R»                                     3,76                       3,78
331-370 kg «O»                                    3,66                      3,68
Vedell frisó
300 kg «R»                                            3,70                       3,72
300 kg «O»                                            3,58                      3,60

                                                                         preu kg              p. setmana

                                                                        €/unitat                   passada

Vedella encreuada 
60-65 kg                                                  285                       285

CEREALS                                                           preu              p. setmana

                                                                                tona                   passada

Blat pinso PE 72                                 195                      198
Blat panificable                                 207                      210
Ordi P.E. 624                                       182                       183
Blat de moro (Urgell)                       178                      180

FARRATGES I FARINES                             preu              p. setmana

                                                                                tona                   passada

Alfals fenificat                                    175                       175

Segó blat fi                                           217                       221

Segó blat farina                                 187                       192

Gluten feed                                               -                            -

FRUITA                                                         preu kg              p. setmana

                                                                                                            passada

Poma Golden 70i+                          0,43                     0,43

Poma Verd. Americanes 70+             -                            -

Pera Blanquilla 58i+                      0,55                     0,55

Pera Llimonera 60i+                      0,50                    0,50

Préssec groc A (67-73)                    0,45                     0,45

Préssec pla A (67-73)                             -                            -

Nectarina groga A (67-73)            0,65                     0,65

AVIRAM                                                        preu kg              p. setmana

                                                                             en viu                   passada

Pollastres groc viu                           1,20                     1,20

Pollastres groc canal                      1,80                     1,80

Gallina lleugera                                0,07                     0,07

Gallina semip. 2 kg                          0,16                     0,16

Gallina semip. 2,4 kg                      0,19                     0,19

Gallina pesant                                   0,22                     0,22

CONILLS (Moncun)                                   preu kg              p. setmana

                                                                             en viu                   passada

Conill jove                                           2,07                     2,04

OUS                                                                      preu              p. setmana

                                                                        dotZena                   passada

XL (+a 73 g)                                            1,65                     1,63

L (73 a 63 g)                                            1,22                     1,20

M (63 a 53 g)                                         0,96                     0,95

S (53 a –)                                                  0,81                     0,81
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