
Des de fa anys el Mediterrani ha perdut l’ale-
gria i el somriure, i arrossega una crisi huma-
nitària gegantina. Aquest mar s’ha convertit
en un immens cementiri on han perdut la vida
milers i milers de persones mentre Europa
mira cap a una altra banda. La Fira Mediterrà-
nia no defugirà aquest drama i clourà la seva
20a edició, avui (20 h), a la plaça Major de
Manresa, amb l’espectacle Mar de Foc, en el

qual es cremarà
una falla de grans
dimensions d’un
vaixell solcant el
mar que simbo-

litza el viatge que fan moltes persones que
volen arribar a Europa. El projecte el lide-

ra l’artista plàstic bagenc Txema Rico, i inclou-
rà l’acompanyament artístic del director d’es-
cena Sergi Ots i el cantant marroquí Walid
Benselim, del grup N3rdistan. 

Rico ha ideat i construït la falla amb la col·la-
boració de més de 200 alumnes de Manresa i

la comarca que li han donat un cop de mà.
L’edifici de l’Anònima ha acollit tot el procés
de confecció de la falla. «Amb les falles es cre-
men els mals auguris, tot allò que no t’agrada»,
destaca Rico. I llavors es cremen com a símbol
de tornar a començar i perquè no es torni a re-
petir aquesta tragèdia. «Aquesta fira ens porta
felicitat i cultura, però no podem obviar les
morts que estan succeint tan a prop de casa
nostra. El Mediterrani ara ens envia desgràcies
i males notícies, però hem d’intentar que no
torni a passar. Hem de fer desaparèixer un mar
ple de desgràcia i mort».

La falla és una construcció feta a base de
moltes caixes de cartó d’embalatge de dife-
rents mides. Els infants s’han encarregat de
pintar-les de diverses tonalitats de color blau
per tal que s’assembli a un mar per on nave-
garà el vaixell de paper. El material utilitzat per
fer el vaixell és de paper, per la seva «fragilitat»
i perquè les notícies dels diaris informen «de
les tragèdies i els rescats que hi ha hagut al mar
Mediterrani».  
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Una falla gegantina per
cremar els mals auguris
Txema Rico i més de 200 nens han elaborat una construcció
que simbolitza el viatge que fan molts refugiats pel Mediterrani 
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Infants de Manresa i el Bages han fet possible «Mar de Foc», espectacle de cloenda de la fira

El concert que aquesta tarda Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries faran al costat del
centenar de músics de la Banda de Música de
la Lira Ampostina,dirigida per Octavi Ruiz, no-
més s’ha pogut veure i sentir una vegada: a
l’Auditori de Barcelona per celebrar 30 anys del
Tradicionàrius, el 25 de març. A la Sala Gran
del Kursaal (avui, 18 h), l’històric grup de les
Terres de l’Ebre, que aquest desembre celebra-
rà 25 anys, portarà a l’escenari manresà «una
fusió de dues expressions de música d’arrel
molt vives al sud del país», explica Arturo Gaya,
ànima de la formació. Això és, d’una banda, «la
jota reproposada, boleros, fandangos» dels

Quicos, amb la Lira Ampostina, que, com les
bandes de les Terres de l’Ebre -«pràcticament
cada poble en té una»-, tenen en els instru-
ments de metall un element «molt festiu». Les
dues formacions interpretaran una selecció de
peces del grup ja arranjades per a banda amb
les cançons del seu darrer disc, No tinc diners
(2017). La banda de les Terres de l’Ebre és una
de les formacions que més cops ha trepitjat
una fira que, subratlla Gaya, «s’ha fet molt gran
i s’ha internacionalitzat molt». Abans, recorda,
«la vivíem més perquè compartíem més esto-
nes amb els artistes», però que hagi crescut és
un senyal, diu, «que els espectacles lligats a la
tradició arriben a més públic».
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Els ‘Quicos’ tornen
a la fira en un dels
plats forts del dia

IMATGE PROMOCIONAL

La formació la integren Arturo Gaya, veu; Quique Pedre (veu i guitarró de jota), Jordi Fusté (guitarra),
Josep Lanau ‘Mitxum’ (teclats i acordió), Kike Pellicer (contrabaix) i Sergi Molina (bateria i percussions)

L’històric grup de les Terres de l’Ebre actua en la jornada de cloenda

Ells ja hi eren i van omplir el Conservatori
 Ara fa vint anys, en la primera edició de la fira manresana, ells ja hi eren. Qui-
co el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries s’havien format com a grup feia cinc anys.
Van actuar el primer dia, divendres 6 de novembre, amb Es cantava i es canta, el
seu primer treball, editat el 1994. El Conservatori es va omplir «de gom a gom»,
recorda Arturo Gaya. I això, subratlla, «que no havíem estat mai a Manresa».

 La cantautora Maika Makovski es va
proposar, fa un temps, fer un viatge per
buscar els seus orígens familiars amb l’ob-
jectiu de transmetre’ls a través de la músi-
ca. D’aquí neix el projecte CarMenKa,
guanyador del premi Teresa Rebull, que
divendres al vespre va omplir la platea del
teatre Conservatori. Makovski, nascuda a
les illes Balears, va fer confluir en el reper-
tori diversos temes tradicionals d’Andalu-
sia, d’on prové la seva àvia Carmen, amb
melodies macedònies, país d’origen de la
seva altra àvia, Menka. Acompanyada per
vuit músics, dos dels quals vinguts expres-
sament de Macedònia -amb vestits i ins-
truments tradicionals- els cants i ritmes
del flamenc s’entrellaçaven amb la música
popular del país balcànic, en una barreja
sorprenent i sonorament molt rica, que in-
cloïa violí, guitarres i acordió. El públic va
acabar aplaudint dempeus.

Maika Makovski sorprèn
amb una fusió de sons
andalusos i macedonis

 Mehdi Haddjeri va néixer i créixer a França, a Marsella, però la seva família és al-
geriana. La música del seu grup, Temenik Electric, va sonar divendres a la nit a la ta-
verna Estrella Damm i és resultat de la seva biografia familiar. Facturen un rock elec-
trònic poderós i fotovoltaic, amb lletres en àrab que canten a l’amor i que demanen
que lluitem però que, a la vegada, seguim ballant, com si fóssim en «una discoteca a
Síria». Llàstima que l’existència d’aquests concerts no arribi als manresans que par-
len àrab. Segur que també s’haurien posat a ballar al ritme de la nit.

El so de Marsella. Temenik Electric, a tota revolució
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