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n «Una fira de recuperació, de re-
activació». Així definia ahir el di-
rector artístic de la Fira Mediter-
rània, l’olotí Jordi Fosas, el que vol 
ser la 24a edició del certamen 
manresà, que se celebrarà del 14 
al 17 d’octubre. No serà el format 
precovid i, com l’any passat, ho 
farà sense grans espectacles de 
carrer ni itinerants –la pandèmia 
encara no perdona–, però recupe-
rarà, presencialment, tota l’activi-
tat que l’octubre passat es va fer 
on-line o es va suspendre.  

Si el 2020 es va haver de pres-
cindir de la llotja física, l’espai de 
negoci, intercanvi i comunicació 
dels professionals, enguany serà 
l’any del seu retorn en una nova 
ubicació: es traslladarà, com a 
prova pilot, al centre de la ciutat, 
al pati del Casino, i en espais ad-
jacents com la mateixa seu de la 
fira, la Casa Lluvià. Es mantindrà 
una part en format on-line per al 
professionals internacionals que 
no puguin viatjar. Però la 24 edi-
ció serà també la del retorn pre-
sencial per a totes les seccions off, 
com l’Humus, l’Estepa i la mostra 
de teatre amateur, que bé es van 
suspendre, van quedar reduïdes 
o es van fer via xarxa l’any passat. 
La de la recuperació del Firaesco-
les, adreçat als centres educatius, 
i la de la «reactivació» de les pro-
postes de l’associacionisme de 
cultura popular que estrenaran 
un espai propi, la plaça de la Fira, 
encara pendent d’ubicació. 

 Si l’any passat la paraula va ser 
«flexibilitat» –un mot que conti-
nua a primera línia en el vocabu-

lari dels responsables de la fira–, 
enguany es continua tenint clar 
que la del 2021 serà, novament, 
«un certamen excepcional», so-
bretot perquè la participació, al 
carrer, «que és a l’ADN de la Me-
diterrània», subratllava Fosas,  en-
cara no es pot reprendre. I com 
que encara falten tres mesos i es 
vol ser prudent, les entrades per 
als espectacles es posaran a la 
venda el 4 de setembre quan es 
tingui més clar quins seran els 
aforaments permesos. Si comen-
cés avui serien del  70 %. 

La presentació de la programa-
ció es va fer ahir a la Sala Petita del 
Kursaal, un dels escenaris de la 
fira, amb Fosas acompanyat d’An-

toni Herrera, subdirector general 
de Protecció i Promoció de la Cul-
tura Popular i Tradicional; Marc 
Aloy, alcalde de Manresa; Anna 
Crespo, regidora de Cultura, i Sor 
Lucía Caram, que va presentar la 
cloenda d’enguany de la fira: es-
pectacles i recollida d’aliments. La 

propera edició, com va remarcar 
Fosas, tindrà un volum d’especta-
cles en la programació oficial «si-
milar» al 2019, un total de 65 (48 
el 2020), dels quals 41 seran estre-
nes. Els grans protagonistes del 
certamen d’enguany, va remarcar 
el director artístic, seran els joves 
i això ja es veurà en l’espectacle in-
augural amb l’estrena de Trenca-
dís, la primera proposta artística 
de l’Orquestra de Músiques d’Ar-
rel de Catalunya, una formació in-
tegrada per 31 joves sota la direc-
ció de Dani López. Amb un pres-
supost de 900.000 euros –com 
l’any passat–, el pòrtic de la Medi-
terrània retrà homenatge al desa-
paregut Jordi Fàbregas.

La Mediterrània trasllada la llotja al pati 
del Casino i recupera tota la presencialitat 
u El certamen de la «reactivació» incrementa espectacles i tindrà 65 propostes artístiques, de les quals 41 seran estrenes

Lucía Caram, Antoni Herrera, Anna Crespo, Marc Aloy i Jordi Fosas, ahir en la presentació AJUNTAMENT DE MANRESA
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MANRESA
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Conjuntament amb D’Arrel, la 
fira homenatjarà el desapare-
gut Jordi Fàbregas amb un 
concert que es farà el 10 
d’octubre al Kursaal.

PÒRTIC 
Homenatge a Jordi Fàbregas

SIS PROPOSTES
TWITTER OMAC

Formació integrada per 31 
joves. Dani López signa aques-
ta primera creació amb la can-
tant menorquina Anna Ferrer 
coma veu solista convidada.

INAUGURACIÓ 
OMAC

IMATGE PROMOCIONAL

La jove cantant i compositora 
grecosudanesa portarà el seu 
nou treball: un ritme urbà molt 
influenciat per sons grecs, bal-
cànics i del Pròxim Orient.

MÚSIQUES DEL MÓN 
Marina Satti

IMATGE PROMOCIONAL

El duet torna a la fira amb el 
seu  darrer treball: fusió de 
l’electrònica amb les músiques 
de tradició oral i les cançons 
de la Mediterrània a capella.

ESCENA CATALANA D’ARREL 
Tarta Relena

IMATGE PROMOCIONAL

Una edició per descobrir 
Tanxugueiras, un trio femení 
que ha revolucionat el folk 
gallec amb la seva proposta 
festiva i contundent.

ENLLÀ DE LA MEDITERRÀNIA 
Tanxugueiras

IMATGE PROMOCIONAL

Obre el cartell de dansa Simon 
Mayer amb SunBengSitting. 
No va poder actuar l’any pas-
sat per les restriccions de 
mobilitat internacional.

DANSA 
Simon Mayer

La 24a edició, del 14 al 
17 d’octubre, continua 
sent «excepcional»,  
sense grans espectacles 
de carrer i itinerants

LA CLAU
Cloenda: banc d’aliments 
u Fira Mediterrània i la Fun-
dació Convent de Santa Clara 
han organitzat una recollida 
d’aliments, diumenge 17 d’oc-
tubre al Kursaal, de les 16.30 a 
les 18.30 h. Per assisstir a les 
actuacions de Pol Jiménez 
(17 h) i/o a la de Manel Camp 
(18.30 h) caldrà portar l’entra-
da i lliurar els aliments al punt 
d’entrega que hi haurà ubicat 
a l’accés del teatre. Ahir ho ex-
plicava sor Lucía Caram.

LES XIFRES

65 ESPECTACLES 
 
en la programació oficial: 
41 d’elles seran estrenes 
u 34 de música; 31 d’arts es-
cèniques i cultura popular i 
associacionisme: 1 instal·la-
ció, 13 de dansa i circ, i 12 de 
teatre.  

 

42 PROPOSTES 
 
de les 65 que tindrà el    
certamen seran catalanes 
u 18 provindran de l’Estat 
espanyol i 5 seran internaci-
onals (Grècia, Guinea, el Se-
negal, el Marroc i Àustria)

Sònia Parra Garcia


