
MÍSIA
Teatre Kursaal,  20.30 h
 La cantant portuguesa Mísia arri-
ba per primer cop a Manresa amb la
versió en directe del seu particular
homenatge a Amália Rodrigues. Un
treball que és el resultat de vint anys
de dur el fado pels escenaris d’arreu.

KUKAI DANTZA & BRODAS
BROS
Pati del teatre Kursaal. 18.30 h
 Dansa tradicional basca i ballarins
de hip-hop amb un aspecte en comú:
tots tenen el carrer com a espai natu-
ral d’expressió. Porten Topa.

MAIKA MAKOVSKI
Teatre Conservatori, 22.30 h
 CarMenKa és un projecte musical
amb l’objectiu de Maika Makovski de
buscar els seus orígens per mitjà de la
música. Hi conflueixen l’àvia Carmen,
del poble sevillà d’Herrera, i l’àvia Men-
ka, del poble macedoni de Bukovo.

«A VORE»
Sala Petita del Kursaal, 22.30 h
 Iniciat com a laboratori de creació
el 2015, A vore torna a la Mediterrània
com a espectacle acabat. Amb el jazz
d’avantguarda d’Astrio, la coreògrafa
Sònia Gómez i els ebrencs Ramn i Car-
me Balagué i el castellonenc Pau Puig.

9.30, 11 i 15.30 h Zum-Zum Teatre. La gallina
dels ous d’or. Teatre Conservatori. 8 euros. Tea-
tre.
9.30 i 15.30 h Teatre Obligatori. Renard o El
llibre de les bèsties. Espai Xarxa Alcover. Sala Els
Carlins. Off. 5 euros. Teatre.
9.30 i 11 h De poetes, cançonetes. Sala Peti-
ta del teatre Kursaal. 8 euros. Música.
De 10 a 19 h Cultura viva: fargaires de tra-
dicions. Llotja Professional al Museu de la Tècni-
ca. Només per a professionals. Exposició.
11.45 h Inxa Impro Quintet. Out of trad. Llot-
ja Professional al Museu de la Tècnica. Showca-
se. Només per a professionals. Música.
De 17 a 20 h Efímer. Terra de gegants. Plaça
de Sant Domènec. Jocs.
17.30 h Marcel Tomàs & Cascai Teatre.
Trams. Plaça de Sant Domènec. Teatre.
17.30 h Guillem Anguera. 14 km. Llotja Pro-
fessional al Museu de la Tècnica. Showcase. No-
més per a professionals. Música.
17.45 h Xip Xap, teatre. Transhumància. De
Crist Rei a Sant Domènec (anar i tornar). Teatre.
18 i 21.30 h Slow Olou. Escargots. Carrer del
Balç. 5 euros. Teatre.
De 18 a 21 h L’Envelat. Arquitectura singular i
sílbol de la Festa Major. Sala Plana de l’Om. Ex-
posició.
18.30 i 22 h Brunette Bros. El millor circ i el
segon més petit del món. L’Anònima. 12 euros.
Teatre.
18.30 i 20.30 h Kukai Dantza & Brodas
Bros. Topa. Pati del teatre Kursaal. Dansa.
18.30 h Cia. Maduixa. Mulïer. Espai Xarxa Al-
cover. Plaça Major. Off. Dansa.
18.45 h Engruna Teatre. Tufff!. De Sant Do-
mènec a plaça Major. Teatre.
19 h Amer i Àfrica Circ cia. Envà. Plaça de
Sant Domènec. Circ.
19 h Maria Monda. El Sielu. 5 euros. Música.
19.30 h Menace d’éclaircie. De plaça Major a
Crist Rei. Música.
19.30 h Roberto Olivan & Laurent Delforge
& Vox Bigerri. Socarrel. Pati del Kursaal. Dansa.
19.45 h Cirque Rouages. ...Sodade... Plaça
Major. Circ.
20 i 23 h MeriYanes Produccions i David
Planas. Ventura. Espai Xarxa Alcover. Sala Els
Carlins. Off. 10 euros. Teatre.
20 h Os d’Abaixo. Taverna Estrella Damm, al
pati del Casino. Música.
20.30 h Jaume Arnella i Ferran Martínez.
Cançons aspres i de mala petja. El Vermell. 10
euros. Música.
20.30 h Mísia. Para Amália. Sala Gran del
teatre Kursaal. 22 euros. Música.
20.35 h Ferroluar i Ampans. Jardí mecànic.
Plaça Major. Instal·lació.
20.45 h Helena Lizari y Laida Aldaz. Kirolak
(8 deportes vascos). Plaça de Sant Domènec.
Dansa.
21 h Terra de Sons. Viatjant amb Terra de
Sons. Humus Mediterrani. Plaça d’Europa. Off.
Música.
21 h Cants i danses del Llibre Vermell de
Montserrat. Esbart Dansaire de Rubí, Cor de
Cambra Francesc Valls i Magister Petrus. Abadia
de Montserrat. Dansa.
21 h Mazoni & Istanbul Street Ensemble.
Per primer cop. El Sielu. 12 euros. Música.
22 h Enric Casasses i Josep Pedrals. La Cire-
ra i la garrofa. Llullificar, llullificable, llullificatiu.
Museu Comarcal de Manresa. 10 euros. Poesia.
22 h Polifònic System. Taverna Estrella
Damm, al pati del Casino. Música.
22.30 h Brunzit. INS. Humus Mediterrani.
Plaça d’Europa. Off. Música.
22.30 h Sutari. Circuit Estepa Mediterrània.
Voilà! Música.
22.30 h Maika Makovski. CarMenKa. Teatre
Conservatori. 12 euros. Música.
22.30 h Sònia Gómez, Ramon Balagué, As-
trio i Pau Puig. A vore. Sala Petita del teatre
Kursaal. 10 euros. Dansa.
22.45 h Mascarimirì. Pizzica Dance Hall
Party. Circuit Estepa Mediterrània. Sala Stroika.
15 euros (dos concerts). Música.
23 h N3rdistan. N3. El Sielu. 5 euros. Música.
00 h Duetu. Humus Mediterrani. Plaça Euro-
pa. Música.
00 h Temenik Electric. Taverna Estrella
Damm, al pati del Casino. Música.
00.15 h Motivés!. Circuit Estepa Mediterrà-
nia. Sala Stroika. 15 euros (dos concerts). Música.

Més informació: www.firamediterrania.cat

La connexió de Jaume Pla (àni-
ma de Mazoni) amb músics d’Is-
tanbul escollits aleatòriament
serà un dels plats forts de la Me-
diterrània amb el concert de Ma-
zoni & Istanbul Street Ensemble i
el seu Per primer cop, que es podrà
veure avui a la sala El Sielu (21 h).

El que va començar com un hu-
mil projecte experimental per res-
pondre a la pregunta de si la mú-
sica és un llenguatge universal va
anar prenent volada i va donar
lloc al documental Navigam: Per
primer cop, emès el mes de gener
pel Canal 33, i després va conti-
nuar creixent fins a formar una
banda integrada per Mazoni més
cinc músics turcs que se sumaran
en rigorós directe als tres músics
que formen la banda habitual del
compositor de la Bisbal.

Els concerts de la Mazoni & Is-
tambul Street Ensemble s’estre-
nen avui a la Mediterrània, conti-
nuen l’endemà a l’Auditori de Gi-
rona i el diumenge 8 d’octubre a
la Sala Apolo de Barcelona, en el
Festival Connexions, un dels co-
productors de l’espectacle junta-
ment amb la fira manresana i la
discogràfica de Mazoni, Bankrob-
ber. 

Selecció de cançons del músic
El projecte, explica el bisbalenc,
ha anat creixent sobre la marxa.
«En principi jo no havia de viatjar
a Istanbul, però TV3 es va animar
amb la idea i m’ho va demanar»,
explica Mazoni, content del resul-
tat del documental Navigam: per
primer cop, que mostra imatges

de músics interpretant melodies
a Istanbul, i també imatges de Ma-
zoni actuant amb ells. 

Kemal Cankaya, director d'art i
tècnic de so, i Hakki Gürsoy, can-
tant, són alguns dels mú-
sics d’Istanbul entre-
vistats. Se’ls veu en
les seves activitats
quotidianes, un
d’ells al taller de lu-
tier on fabrica ins-
truments, d’altres
cantant o actuant. 

Mazoni partia de la
idea que «la música és un
diàleg que té un llenguatge
propi», i volia comprovar si aquest
llenguatge és universal. «Una de
les coses que m’han fet flipar és
que músics d’Istanbul que no em
coneixien ni entenen el català han

expressat idees que ja són a la lle-
tra, afinen molt en el sentiment de
la cançó», explica el músic.

La conclusió, doncs, és que,
«efectivament, sí, la música és un

llenguatge universal»,
afirma l’artista, que va

utilitzar per a l’expe-
riment la seva can-
çó Per primer cop,
del disc Fins que
l’amor ens separi.  

En canvi, per als
tres concerts en di-

recte, la Mazoni & Is-
tanbul Street Ensemble

interpretarà una selecció de
cançons extretes dels vuit discos
que té publicats el músic bisba-
lenc. «He escollit les cançons pen-
sant en els músics turcs, que se
sentin còmodes», diu Mazoni, i

afegeix que durant l’espectacle
també s’interpretaran algunes
cançons tradicionals de Turquia.
«Ells –els músics  turcs–, que ja
s’havien mostrat satisfets amb el
documental, de seguida van res-
pondre afirmativament a la pro-
posta de formar una banda».

Mazoni explica que els altres
llenguatges que poden entrar en
una cançó, ja sigui la imatge o la
lletra, poden potenciar o devaluar
el missatge, però no són el missat-
ge, el missatge és la música.  El que
l’interessa com a compositor és
transmetre amb una cançó una
sensació i que el receptor la capti
mitjançant aquell canal únic que
és la música. «Quan s'aconse-
gueix això, ja s’ha tancat el cercle,
és la raó per la qual fas les coses»,
conclou. 

DANIEL BONAVENTURA GIRONA

Mazoni: «Volia comprovar si la música
és un llenguatge universal, i sí, ho és»
El compositor de la Bisbal porta a Manresa un espectacle fruit de la seva connexió amb músics turcs

NOEMÍ ELIAS

Jaume Pla, Mazoni, estrena aquesta nit el seu nou projecte amb la Istanbul Street Ensemble

MAZONI & 
ISTANBUL STREET

ENSEMBLE
CONCERT. AVUI, 21 H,

SALA EL SIELU
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