
| Pàgina especial | 17EL PUNT AVUI
DISSABTE, 30 DE SETEMBRE DEL 2017

Generalitat 
de Catalunya

Redacció BARCELONA

La Fira Mediterrània de Manresa
celebra el seu vintè aniversari

La Fira Mediterrània de Manresa celebra
enguany la seva 20a edició del 5 al 8 d’octubre.
Durant quatre dies Manresa tornarà a esdevenir
epicentre de la cultura popular i les músiques del
món. La fira celebrarà el 20è aniversari llançant
quatre missatges que han definit la filosofia
d’aquest projecte al llarg dels anys: futur, patri-
moni, innovació i Mediterrània.

Un projecte artístic per a cadascun dels
quatre eixos

Fira Mediterrània llençarà el seu missatge de fu-
tur cedint la veu a joves i reivindicant així una es-
cena encara poc coneguda a través de l’espec-
tacle inaugural SABA! Joves músics d’arrel, que
reunirà a l’escenari veus com Maria Arnal & Mar-
cel Bagès, Judit Neddermann, Joana Gomila,
Criatures, Manu Sabaté, Pau Figueres, Riu, Xa-
vier de Bétera i Rufaca Folk Jazz Orquestra-Es-
cola Folk del Pirineu.

També traslladarà per primera vegada la seva
programació a l’Abadia de Montserrat, marc
ideal per a la innovadora adaptació del Llibre
Vermell de Montserrat a càrrec de l’ensemble
Magister Petrus, l’esbart dansaire de Rubí i el
Cor de Cambra Francesc Valls, la proposta que
posa l’accent en la importància de la recuperació
del patrimoni.

La trobada entre avantguarda i tradició és un
dels trets que més identifiquen la Fira Mediterrà-
nia. L’any 2015, una de les propostes que va
despertar més interès en aquest sentit va ser A
vore, que torna a la fira dos anys més tard con-
vertit ja en un espectacle acabat.

La fira clourà la seva 20a edició amb un es-
pectacle que posa la mirada sobre les successi-
ves crisis humanitàries que es pateixen des de ja
fa massa anys a les aigües i les costes del nostre
mar. Es tracta de la construcció i la crema d’una
falla de grans dimensions, obra de l’artista plàs-
tic Txema Rico, amb la col·laboració de més de
200 nens i nenes.

Completen la programació noms com ara Mai-
ka Makovski, Amparanoia, Rocío Márquez,
N3rdistan, Mazoni & Istanbul Street Ensemble,
Groupe Acrobatique de Tanger i Mithkal Alzghair,
entre molts altres.

Podeu consultar tota la programació a
firamediterrania.cat/ca/programació

a Futur, patrimoni, innovació i
Mediterrània; els quatre missatges de
la fira en la celebració del seu 20è
aniversari

a Del 5 al 8 d’octubre el centre de
Manresa acollirà un total de 179
funcions artístiques pensades per a
tots els públics

El cartell de la fira, a dalt,
a l’esquerra. A la dreta, una
imatge de Mazoni, i a sota,
N3rdistan. Al centre, Rocío
Márquez, i a baix, Maika
Makovski ■ FDM
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