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La transgressora coreò-
grafa Sol Picó i la Banda
Chapicó van inaugurar,
ahir, la 22a Fira Mediter-
rània amb l’espectacle
Animal de Sèquia. Van do-
nar pas a una programació
que té com a eixos artís-
tics les mirades, els joves i
el gènere i que estrena nou
director artístic, Jordi Fo-
sas, que vol fer una mirada
a l’arrel que parli de pre-
sent. Aquesta premissa,
que ha de servir per conso-
lidar fermament el discurs
de la fira com a mercat es-
tratègic de l’arrel, impreg-
na la programació 2019.
Fins diumenge actuaran a
la capital del Bages un to-
tal de 117 companyies que
faran 158 funcions.

D’aquestes, 76 són de Ca-
talunya, 22 de la resta de
l’Estat i 19 internacionals.
A més s’inclouen 28 estre-
nes: 16 absolutes, 8 a Ca-

talunya, 2 a la resta de l’Es-
tat, 1 de creació i 1 prees-
trena. Destaca, per exem-
ple, la proposta de l’italià
Alessandro Sciarroni, que

buscarà salvar una dansa
en perill d’extinció, la Pol-
ka Chinata, buscant deu
persones que la vulguin
aprendre per tal d’evitar la

seva desaparició. En l’àm-
bit musical, Llibert Fortu-
ny acostarà el jazz a la co-
bla, i Obeses actuarà amb
la Cobla Berga Jove i el Cor
d’Obeses. També sobre-
surt la presentació del nou
disc dels ebrencs Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Fer-
reries, de Miquel Gil o el
concert d’Ebri Night i La
Fúmiga.

Sardenya és aquest any
el territori escollit per re-
ivindicar durant la Fira
Mediterrània i bona part
de les activitats vincula-
des es faran a la plaça de
Sant Domènec, com el Ca-
ranavale di Ottana o la
música dels Tenore Nun-
nale de Orune amb el cant
tenor (tota la programació
i venda d’entrades a
www.firamediterra-
nia.cat).

Redacció
MANRESA

Manresa, immersa en la 22a
Fira Mediterrània
a Un total de 117 companyies ofereixen fins diumenge 158 funcions de músiques del món i folk, arts

escèniques i cultura popular que ompliran els carrers de la vila d’ambient i visitants
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