
Ara fa un any, la Fira Mediterrània
de Manresa la inaugurava el conse-
ller de Cultura Lluís Puig. I ahir, sim-
bòlicament, també. Des de
Brussel·les i a través d’un enregistra-
ment, Puig va estar present en
l’obertura d’un certamen que no va
estalviar metxa política en tots els
parlaments reivindicant la tornada
dels exiliats i l’alliberament dels em-
presonats. Reclamant no normalit-
zar una situació «injusta» i posicio-
nant la cultura popular com a base
de la cohesió social. Discursos que
hauria signat el mateix Puig. Perquè
ahir, tot i la seva absència, va ser el
gran protagonista de l’obertura de la
fira. Qui va rebre els aplaudiments
més llargs i a qui es van adreçar tots
els parlaments. 

No ha faltat a cap edició, Lluís
Puig. Ell mateix ho va dir. I tampoc
ho farà a la 21a edició, en què, para-
doxalment, hi serà més present que
mai. Perquè, a banda de les paraules
que va adreçar a l’auditori que ahir
omplia la Llotja, la veu de la falca
que dona la benvinguda al públic a
cada espectacle serà la seva. I s’es-
coltarà,  com va explicar David Ibá-
ñez, director artístic del mercat
manresà, «162 vegades, a totes i ca-
dascuna de les sessions de la fira». 

La inauguració oficial de la Medi-
terrània va començar amb el lliura-
ment del Premi Delfí Colomé de
dansa,  que, dotat amb 10.000 euros,
va recollir el projecte Àer, de la ba-
llarina, creadora i pedagoga Laia
Santanach; i una menció a un pro-
jecte ja estrenat, Sa mateixa, de Lali
Ayguadé i Joana Gomila, que avui a
la nit es veurà a la fira. Abans, auto-
ritats i organitzadors van fer la tra-
dicional passejada pels estands
d’un certamen que rebrà més d’un
miler de professionals d’arreu del
món i que acabarà celebrant més
d’un centenar d’activitats a la Llotja,
un 30 % més que el 2017. El duet
Criatures (Marçal Ramon, acordió
diatònic, i Ivó Jordà, gralla) va posar
les últimes notes abans de comen-
çar la ronda de discursos, amb una
convidada especial, la consellera de

Cultura de les Illes Balears, Fanny
Tur, perquè enguany la fira manre-
sana posa el focus en la cultura po-
pular de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera. Al seu costat, M. Àn-
gels Blasco, directora general de
Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Cultural de la Generalitat; Òs-
car Pascual, coordinador de l’àrea
de Cultura, Educació i Esports de la
Diputació de Barcelona; i l’alcalde
de Manresa, Valentí Junyent, que va
tancar els parlaments recordant l’al-
tre protagonista de la nit, David Ibá-
ñez, en la seva darrera fira com a di-
rector artístic.

Ibáñez, que va oficiar de mestre
de cerimònies, va donar pas a l’en-
registrament de Lluís Puig, que va
lamentar no poder ser a Manresa
«per festejar aquesta trobada». Mal-
grat el dol, va dir, «seguim dempeus»
i va posar l’accent en la cultura com
a base per «aconseguir millorar el
país que tots somiem, els qui el pen-
sem d’una manera o d’una altra». I
en especial, va dir, la cultura popular
que no diferencia, que «agermana i
és l’avantguarda d’aquest país de fu-
tur». Un brindis amb cervesa va ru-
bricar la fira que comença.
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Menció especial del guardó al projecte «Sa mateixa»Els guanyadors del Premi Delfí Colomé, al projecte «Àer»

Aspecte de la Llotja de la Fira Mediterrània, situada al Museu de la Tècnica, ahir al vespre

Lluís Puig posa veu a la Mediterrània

PARAULES DES DE BRUSSEL·LESL’any passat, el conseller de Cultura Lluís Puig va inaugurar el mercat manresà. I ahir, simbòlicament, també ho va
fer. Amb un enregistrament llargament aplaudit, Puig va posar l’accent en la cultura popular com a símbol d’agermanament. La Mediterrània comença
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Autoritats i organitzadors en el brindis final després dels parlaments, que donava per inaugurada la fira

La inauguració oficial de la fira fa protagonista el polític exiliat, que ha enregistrat la falca que saluda el públic a cada espectacle 

 Tothom qui entra a la Llotja
de la Mediterrània, que ahir
obria portes amb les primeres
activitats professionals i les
sessions de teatre infantil per a
les escoles, topa amb un cap-
gròs en homenatge a Lluís
Puig. La figura és del Grup de
Nans i Capgrossos de Terrassa.
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El capgròs, situat a l’entrada 

Un capgròs de 
Lluís Puig presideix
l’entrada a la Llotja
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