
Unes hores abans que es fes pú-
blic que Lluís Puig, fins ahir direc-
tor general de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Cultural
de la Generalitat, l’organisme del
qual depèn la Mediterrània, fos
escollit nou titular de la conselle-
ria de Cultura, la fira manresana
escenificava amb cinc cares cone-
gudes de la societat civil de la co-
marca el compte enrere d’un cer-
tamen que a l’octubre complirà
dues dècades. L’escenari eren les
taquilles del Kursaal perquè, des
d’ahir, ja es poden adquirir les més
de 10.000 entrades dels, fins ara,
29 espectacles de pagament
d’aquesta edició.

La programació, a la qual li fal-
ten encara alguns noms, s’amplia-
va ahir amb 37 nous espectacles:
poetes com Enric Casasses i Josep
Pedrals, companyies com Circ Pà-
nic, entitats com la Unió Musical
del Bages o els Tirallongues de
Manresa, la banda de rock àrab
Temenik Electric, l’itinerant Tuff!
dels escatològics Engruna Teatre
o la rumba dels gitanos catalans
Muchacho y los sobrinos, que
tancaran la fira. Els 62 espectacles
(33 d’arts escèniques i patrimoni
i 29 de músiques del món i folk) ja
confirmats es poden consultar a
través de www.regió7.cat o a la

web de la fira. El passat mes de
juny, la Mediterrània va presentar
els caps de cartell, amb la cantant
de fado Misia o Mazoni.

David Ibáñez, director artístic
de la Mediterrània,  Lídia Hinojo,
gerent de la fira, i Anna Crespo,  re-
gidora de Cultura, encapçalaven
la comitiva formadada pel cuiner

David Garcia; el director esportiu
del Bàsquet Manresa, Román
Montañez, la dissenyadora de
moda Míriam Ponsa, l’empresari
Fèlix Salido, i la nova directora de
Càritas, Fina Farrés, que va adqui-
rir les primeres entrades i van re-
bre un planter d’olivera (imatge
superior) com a  regal. Un gest

«simbòlic», va subratllar Hinojo,
per a una fira que celebra vint
anys amb «molt de camí per cór
rer i per crèixer» i que enguany
tindrà, en l’aspecte musical, «un
accent internacional», explicava
Ibáñez, sense oblidar els joves au-
tors catalans que treballen amb la
tradició i que obriran la fira.

COMPTE ENRERE PER A LA 20A FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA Del 5 al 8 d’octubre se celebrarà a la capital del Bages el certamen de
cultura popular i músiques del món. Ahir s’escenificava la venda d’entrades apadrinada per cinc personalitats de la societat civil de la comarca
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UNA TRIA

ENGRUNA TEATRE

Tres caganers i un carro
amb una caguerada gegant

 Tuff! és un espectacle itinerant
d’Engruna Teatre. Tres caganers
arrossegaran un carro amb una ca-
guerada gegant. Esquetxos gamber
ros i escatològics. 

1

CIRC PÀNIC

Circ i nous formats per als
més joves a Sant Domènec

 Amb una gran balança dreta al
mig de la pista, l’actor i acròbata Jordi
Panareda i la seva companyia Circ Pà-
nic actuaran a la plaça Sant Domènec
amb l’aplaudit MiraT. 

2

UNIÓ MUSICAL DEL BAGES

Música per a bandes a la
Taverna Estrella Damm

 Es farà diumenge 8 d’octubre amb
la Unió Musical del Bages i la Banda
de la Federació Catalana de Societats
Musicals, que a Manresa vindrà repre-
sentada per la Banda de Benissanet.

3

TEMENIK ELECTRIC

Banda de rock àrab amb
música popular del Magrib 

 Riffs de rock i electro trance amb
la música popular del Magrib. És la
proposta de la banda de rock àrab Te-
menik Electric que actuarà a la Taver-
na. Estrena a Catalunya.

4

MUCHACHO Y LOS SOBRINOS

Rumba per tancar la pro-
gramació dels 20 anys

 Aquests gitanos catalans, amics
d’infància i germans, poraten a la fira
la rumba que s’ha gestat a celebra-
cions de prometatge, casaments i con-
vencions.

5

La Mediterrània posa a la venda més
de 10.000 entrades de 29 espectacles
El certamen repartirà 200 planters d’oliveres als primers compradors per celebrar les dues dècades
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LA CLAU
El Vermell, de nou escenari 
 La Mediterrània recupera
El Vermell com a escenari
amb actuacions de proximitat.
És el cas de dues propostes
sènior de la música popular:
els catalans Jaume Arnella i
Ferran Martínez, amb un re-
pertori de cançons de vi i ta-
verna, i de l’altra, Juan Mari
Beltrán, una de les figures
clau de la música popular bas-
ca. Al Vermell també hi actua-
ran el guineà Mú Mbana, en
un recital íntim, només amb la
seva veu i el so del seu simbi, i
la companyia especialitzada
en cant improvisat Corrandes
són corrandes.

L’Estepa convida Motivés!
 El Circuit Estepa Mediterrà-
nia, l’off organitzat en col·la-
boració amb Cases de la Músi-
ca, tindrà l’actuació de Moti-
vés!, amb els exmembres de
Zebda, Mouss & Hakim i d’uns
clàssics de la tradi-innovació
del sud d’Itàlia: Mascarimirì,
amb la seva mescla única de
pizzica i electrònica. 

 La nova directora de Càritas, Fina Farrés,  la dissenyadora de moda, Miriam Ponsa, el cuiner David Garcia; l’empresari
Fèlix Salido i el director esportiu del Bàsquet Manresa, Román Montañez van fer, ahir, una compra simbòlica d’entrades
d’espectacles de la Mediterrània a canvi de la qual van rebre un planter d’olivera, en senyal de la mediterraneïtat del
projecte; serà el mateix regal que rebran els 200 primers compradors. Els qui adquireixin entrades per Internet o ja ho
hagin fet amb algunes de les primeres entrades dels espectacles que es faran al Kursaal, també podran recollir el plan-
ter passant per les taquilles del teatre i presentant les entrades. La promoció serà vigent fins exhaurir existències.

Cinc cares conegudes apadrinen la venda d’entrades de la fira
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LA XIFRA

62ESPECTACLES

A la graella de la fira
 Es poden consultar a través
de la web d’aquest diari,
www.regio7.cato a www.fira-
mediterrania.cat
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