
Mediterr/mia sera gitana
La Fira dEspectacles d’Arrel Tradicional de Manresa donar~ protagonisme a la cultura caló i la rumba

ARXlU/JOSEP ROJAS

Els orígens de la cultura gitana a Catalunya i el desenvolu-
panient de la rumba, la vari/mt autbctona de la seva influ-
¿ncia musical,seran eixos en la propera Mediterr~nia,que
el novembre celebraffi la novena edició

CARLES BLAYA- . ni la presencia d’un nou territori
Manresa i convidat fins a l’edició del 2007.
La música gitana ser~ una de les AnSb tot, si que es garanteix pre-

protagonistes de la propera edi- " sencia internacional al festival
ció de la Fira d’Espectacles d’Ar- "manresh, com ser~ el cas del Ma-
rel Tradicional de Manresa, Me-
diterrania, que el novembre vi-
ñent celebrara la novena edició.
Segons ha pogut saber aquest’di-¯
ari, la tira reivindicar~ un segell
~ultural molt arrelat a Catalunya
i ho far’a a partir de tres grans ei-
xos: la recerca de l’origen de la in-
fluencia gitana a .la música.del
país, el maridatge entre Ics dues
cultures i I’estat actual de la qües-
tió. Per plasmar aquestes tres ide-
es es produira una videoinstal-
]ació, a chrri~c de Lluís Crous,
s’organitzara un gran concert
que representara l’evolució de la
música gitana a Catalunya i es
promour5 un debat en qu~ inter-
vindran associacions gitanes i de
promoció de la rumba, I’estil au-
t6cton-nascut de la relació entre
els gitanos i Catalunya¯

Ea l~romoció de la cultura gita-
na sera, enguany, la principal
oferta tem5tica de Mediterr/mia,
q ue ~iquest any no tindr/~ territori
zonvidat com ha acostumat a te-
air en les edicions precedent£Tot
i qhe.s’han barallat opcior~s terri-
torials com el Quebec i Nòruega,
allunyades del nucli geogr~fic, i
:ultural central de la tira, l’arc
mediterrani, el director artístic
de Fesdeveniment, To(ii XuclS,
no creu qüe acabi quaHarit cap
d’aquestes propostesi que slajor-

; ¯

grib, el darrer territori protago-
nista dela tira, qt~e enguany tor-
nara a tenir rcpresentació a la ca-
pital del Bages:També hi haura
presencia d’artistes procedents
d’altres territOris de l’estat espa-
nyol, com el País Basc i Castella.

Un’cop tancat el termini de re-
cepció de propostes, la nova co-
missió artística de la tira est~ tre-
ballant en l’elaboració deI pro-
grama d’actuacions. De moment,
s’han concretat els continguts de

" les arces de música i de dansa, un
hmbit que creixera en’nombre
d’espectaclcs, segons ha avanqat
a aquest diariToni Xuclh. La. mú-
sica perdra una mica de pes en el
conjunt d_e la programació, perb
creixerh la quantitat ,,ite propos-
tes mediterrhnies contempor¿ni-
es,, diu Xucl~. Quant al gran con-
cert de dissabte a la nit, l’acte
central del programa de la lira,

¯ sera la cultura gitana la que en
centrarh el contin’gut,et qual en-
cara no s’ha volgut fer.públic.
Adluest espe~:tacle ser~ dirigir per
Josep Mas, Kitflus.

Per introduir els espectadors de
la tira en la idibsincrhsia de la
música gitana es convidar~ el pú-
I~lic a veure la projecció de la vi-’
deoinstal.lació de Lluís Crous,
una producció de vint minuts de

La Violeta, una formació neidatana de rumb9 que ja ha actuat a la tira de Manresa

la influencia gitana i el desenvo-’ nandes de la Generalitat, que els
lupament de la variant aut6ctona ha donar el vistiphm. Es prevcu
de la seva mú~ica, la rumba cata- que a final de mes la fundació
lana. (que’en principi havia de sizr una

¯ Quant a la reorganització legal realitat I’1 degcner passat)ja pu-
de la tira, encara s’esth pcndent gui fer la seva prcsenlaci6 públi-
de la constitució de la fundació ca.’lbt i el retard burocratic, la fi-
quetidoniaixopluclegaI.Latra- ra ja treballa des de Manresa,
mitació dels estatuts encara són . Aqucstffmateixa setmana ha co-

durada que narrara l’arribada de. al departament d~Economia i Fi- mental a excrcir des de Ics ofici-

La regi6 polonesa de Wielkopolska
tindr~ presencia a la fira d’arrels

del Centre de Promoció de 2 capgrossos i nans (amb la
la Cultura Popular i Tradi- Carassa de Montgaide No-

Una de les regions euro-
pees que probablement
tindra representació a la
propera edició de la Fira
d’Espectacles d’Arrel Tra-
dicior~al, sera Wielkopols:"
ka, una província polones.a
amb capital a Poznan.
-La presencia d’estudiants .

polonesos a Catalunya
mitjan~ant el programa
Erasmus i l’interús a Wiel-
kopolska per la cultura ca-

guera, entre aitres), el bes-
tiari festiu (amb l’51iga, els
cavallets cotoners de Bar-

¯ celona, els dra~s de Santa
Fe del Penedes), els trabu-
caires (representats pels
d~en Perot Rocaguinarda),
els castellers i els falcons,
els bastoners i la dansa tra-

dicional (amb l’actuació de
l’EsBart Catalg deDansai- i
resacompawat qlela músi- i

nes de l’antic conserviltori de
música, a I’cdifici del teatre de la
Muralla de Sant Domgncc, l’ope-
raliu tecnic de [a fira,que, de mo~
mcnl, es integrat per sct perso-
nes, que trcballcn ,~com si la fun-
daciújafos.unfet< tal com expli-
ca el regidor de Cultura de I’A-
juntamcnt de Manresa, Ramon
F\mtdevila..

cional Catalana (CPC-
PTC),que ha organitzat un.
intercanvi cúltural.

A comenqament d’aquest
mes de jhn~), el cap de set-
mana del 2 al 4, una delega-
ció deI CPCPTC va viatjar
fins a Poznan amb’ una
mostra’de la cultura popu-
lar catalana¯ Els habitants
de Wielkopolska van po-

ca d’Els Ministrers de Ma- ’
taró).

La Comissió Artísticaes renova i
tanca les llistes de música i dansa

ca. La resta de persones
que integren la comigsi6
artística de la tira s6n el
director Toni Xuclh, Ma-
ria Anglada (música),,
Montserrat Cerrera (pú-
blic familiar), Miquel
Gonzálcz (música), Anna
"Jarque (dansa), M6nica
Ruz (públic familiar) i els
manresans Carles Júdar
(dinlmtiques de carrer),
Joan Morros (teatre) 
Oriol Pérc~ (música)¯

La Cmhissió Artística de
Mediterrania s’ha consti-
tui’t fa només une?; setma-
nes. Respecto a I’edició
anterior, el llistat de notas
ha estar rebaixat de calor-
zea deu, i s’hi incorporen
dues cares noves: Macare-

i. na Garcia, coHaboradora
de Comet}iants;i Jordi Ur-
pf, de la revista cspecialit-
zada en músiques del món
Batanga i assidu del festi-
val Womex. Garcia estar/l

missid artística Jor~li Lara,
Paco Ci’uz, Lluís Gen-
tiran, Ferran Ricra, Ferran
Baile i P, osanna Muñoz.¯
Fins ara, només s’han ce]

lebral reunions deis "mt-
blts de musma (el mes
ntultitudinari al program~
final de h| tira) i dans~~
D’aquestes "~reeg ja s’h/
~suggerit~~ els futurs p~
trotas de la fundació la lll:
ta d’artistes qüehi partic
par~,segons Iia eiplicat~
director artístic, qbni’X’
cl~. ’. ’ .

talan’a (hi ha en actiu una ’ der descobrir els gegams
c~tedra de Ilengua catala:
na) ha despertat I’interes

(amb els gegants de les
Corts de Barcelona), els

{̄ a l’area de dinami.ques de " Respecte a l’anterior, edi-
i carrer i Urpí a la de músi- " ti~ de la fira, deixen la co-
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