
L’Humus Mediterrani va néixer
com a complement de la Fira Me-
diterrània per proposar als espec-
tadors grups emergents o amb re-
corregut de l’escena folk catalana,
i bandes (també amateurs i estu-
diants) centrades en la preserva-
ció de la música i la cançó tradi-
cional. La filosofia continua intac-
ta, i l’entitat D’Arrel, promotors
d’aquest off de la fira manresana,
celebrarà el cap de setmana del 6
i el 7 d’octubre la cinquena edició
d’un cicle que tindrà set concerts
i que, per primer cop, «sortirà a
ballar a la plaça Europa». Ho farà
amb els tres grups inclosos en la
programació de concert-ball de
divendres a la nit: Terra de Sons,
Cocanha i Duetu.

El canvi, «proposat a suggeri-
ment de la fira», explicava ahir Ig-
nasi Perramon, membre de
l’equip de programació D’Arrel,
busca «que els balladors puguin
tenir més zona de ball» que la que
ofereix l’Espai Òmnium (c. So-
brerroca, 38), on se celebraran els
concerts de dissabte: Ferran Sa-
vall i Meritxell Nedderman; A l’Ai-
re; Daina i Micu. Tots els concerts
de l’Humus són gratuïts.

L’off es va presentar ahir amb
Perramon i David Ibáñez, director
artístic de la Mediterrània, acom-
panyats de Duetu, format per la
violinista viguetana Coloma Ber-
tran i l’acordionista barceloní
Marc del Pino. El duet estrenarà el
seu treball a l’Humus en un con-
cert-ball que inclourà temes com

la masurcaEl gat de tres potes,que
ahir van interpretar. L’altra novetat
del cicle, explicava Perramon, és
la inclosió en la graella, també per
primera vegada, d’un grup d’Oc-
citània. Es tracta de Cocanha, un
trio de cant polifònic femení que
participa en uns dels laboratoris
creatius de la programació oficial,
en una «de les propostes més
trencadores de la fira», segons
Ibáñez, al costat del ballarí i co-
reògraf Roberto Olivan i el com-
positor belga de música electrò-
nica Laurent Laforge. 

Per a Ibáñez, l’Humus Mediter-
rani «enriqueix» la programació
oficial i és «estratègicament im-
portant» perquè dóna cabuda a
una selecció important «i rigorosa
de músics d’arrel del país».

40 CONCERTS EN CINC ANYS Al llarg de les cinc edicions que sumarà a l’octubre el cicle organitzat per D’Arrel, l’Humus Mediterrani haurà ofert a
Manresa 40 concerts. Enguany en seran set, tots gratuïts. Des del 2012, D’Arrel confegeix una programació estable de música folk a la capital del Bages
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L’Humus surt a ballar a la plaça Europa
‘L’off’ de la Mediterrània, promogut per D’Arrel, trasllada a l’espai públic els tres concerts de música ballable de la nit de divendres

Ferran Savall és un cantant a la recerca d’una
veu pròpia que es presenta amb la pianista forma-
da als EUA Meritxell Neddermann. Oferiran un
programa propi i de temes arranjats procedents
de la Mediterrània. Dissabte, 7 d’octubre, 18 h.

Trobada de Savall i Nedderman
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A l’Aire ofereix una aproximació a la cancó̧
d’arrel passada pel filtre de la seva particular ins-
trumentació: veu i quartet de saxos. Amb Anna
Ferrer (veu), Elena León, Marina Vallet, Marcus Gi-
bert i Núria Brull. Dissabte, 7 d’octubre, 20 h.

A l’Aire amb veu i saxos
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Daina fa un pas més en l’exploració de les músi-
ques de la Mediterrània amb el kanun turc, la viola
de roda, la veu i percussions acústiques i electròni-
ques. Amb Robert Santamaría, Marta Segura, Marc
Egea i Pau Zañartu. Dissabte, 7 d’octubre, 22 h.

Daina oel gust per l’exploració
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 El rumbero de Barcelona Micu presentarà el
seu nou disc, Dens, acompanyat de percussió i
baix, amb dos músics de la banda Se atormenta
una vecina. Fusió fresca i ballable amb contingut
i bones lletres. Dissabte, 7 d’octubre, 23.30 h. 

Micu i rumbaper tancar el cicle 
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LES QUATRE PROPOSTES DE DISSABTE A L’ESPAI ÒMNIUM

S.PAZ

L’acordionista Marc del Pino i la violinista Coloma Bertran, ahir, durant la intepretació d’una peça

Duetu estrenarà
disc a la fira i
clourà la nit de ball
L’acordionista Marc del
Pino (Barcelona, 1978) i la
violinista Coloma Bertran
(Vic, 1983) es van conèixer a
l’ESMUC. Duetu té una dèca-
da i, com explicaven ahir, és
un grup que busca «experi-
mentar» amb «música folk
ballable plena de composi-
cions pròpies» i múltiples in-
fluències: celtes, balcàni-
ques, blues... El duet estre-
narà disc a la fira. Diven-
dres, 6 d’octubre, 24 h.

 Terra de Sons (Estíbaliz Bonastre García, Robert Santa-
maría, Jordi Moliné Górriz) ha recopilat danses d’arreu de la
Mediterrània per oferir un ampli repertori de ball. A l’acor-
dió diatònic, flautes de bec i guitarra hi afegeixen el kanun
turc, el daf i el darbouka. Divendres, 6 d’octubre, 21 h

Terra de sons obre a la plaça Europa
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 Cocanha, un trio de cant polifònic femení, format per
Lila Fraysse, Caroline Dufau, Lolita Delmonteil-Ayral/Maud
Herrera, fa sonar els repertoris tradicionals pirinencs, gas-
cons i llenguadocians. És el primer grup occità convidat a
l’Humus Mediterrani. Divendres, 6 d’octubre, 22.30 h.

Cocanha, l’Occitània per primer cop
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