
Després del funambulisme
del 2020, Fira Mediterrà-
nia recupera les xifres d’ac-
tuacions per a la tardor vi-
nent (del 14 al 17 d’octu-
bre). Dels 65 espectacles,
15 són internacionals i 42
són impulsats des de Cata-
lunya. Hi haurà 41 estre-
nes i es donarà molta pre-
sència a la creació jove. La
Fira preveu un retorn a la
invitació a l’associacionis-
me de cultura popular.
Com que el passeig de Man-
resa continuarà sense pa-
rades artesanals, es reubi-

caran les companyies a la
plaça de la Fira. Allà ma-
teix es faran jornades pro-
fessionals i s’hi convoca-
ran actuacions. També es
recupera el Firaescoles.

També hi haurà canvis
en l’àrea professional. La
llotja baixa al pati del Casi-
no. Les trobades es faran a
l’aire lliure (per garantir
corrent d’aire). L’àrea digi-
tal de l’any passat es man-
tindrà per facilitar el visio-
nament d’alguns especta-
cles als programadors in-
ternacionals i també re-
unions ràpides (es faran
una setmana abans).

Fira Mediterrània tin-
drà moltes actuacions, pe-
rò continuarà sense poder
gaudir del carrer, que és
el seu “ADN”, admet Jordi
Fosas, director artístic.

Tot i així, s’hi concentra-
ran 34 concerts, com Tar-
ta Relena, i la inauguració
va a càrrec de l’Orquestra
de Músiques d’Arrel de
Catalunya, que empelten
Juana Dolores, Enric Ca-
sasses, Josep Pedrals i Cla-
ra Fiol, amb el repertori de
música tradicional recollit
per Artur Blasco. Entre les
31 actuacions escèniques,
hi ha noms com Cesc Ge-
labert, Miquel Barcelona
(Roges) i Laia Santanach
(Tradere), així com Glòria
Ribera (Parné), grups
emergents com ara Com
un Llum (Safareig), el nou
muntatge de Toni Gomila i
el d’Engruna Teatre. Fira
Mediterrània, com a actua-
ció de cloenda, promourà la
recollida de productes per
al Banc dels Aliments. ■
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FiraMediterrània oferirà 41 estrenes
El festival d’arrel de
Manresa preveu 65
concerts i impulsa
l’associacionisme

El tirolès Simon Mayer, que va ser baixa l’any passat, torna al cartell ■ GERHARD F. LUDWIG
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