
L’actuació dels cap de cartell de
l’Estepa Mediterrània d’aquest
octubre, la banda de rap Lágrimas
de Sangre (LDS), ja es va lligar
amb el seu mànager durant la Fira
Mediterrània de l’any passat. És
l’exemple, explicava ahir Dani
Castellano, director de Casa de la
música de Manresa, del resultat
obtingut durant anys de «picar
pedra». L’off de la fira manresana
complirà una dècada amb un es-
cenari consolidat aconseguit des-
prés «de fer molta pedagogia i
d’explicar la projecció de país i in-
ternacional que té el certamen
manresà». Quan els grups «ho
comproven», remarcava Castella-
no, confegir una programació «és
fàcil: més que buscar, reps». I del
que es tracta, afegia, és «d’ensen-
yar i exportar el bo i millor que te-
nim a casa, a més de posar  a l’apa-
rador les bandes emergents».

Castellano i Jordi Fosas, direc-
tor artístic de la Mediterrània, pre-
sentaven ahir una programació
que suma «un 70 % de grups vin-
culats d’una manera o una altra a
les Cases de la Música». És el cas
de LDS («el primer cop que van
actuar a la Stroika hi havia 150 per-
sones; el segon ja van fer un ple»);
d’Ebri Knight («el primer disc el va
treure el segell de Cases de la Mú-
sica») o dels bagencs El Quinto

Carajillo o la cantautora calderina
Cèlia Vila, que també actuaran en
aquesta edició.  L’Estepa Medite-
rrània tindrà catorze concerts re-
partits en tres escenaris (Voilà!,
Stroika i Plaça Europa), del 10 al
12 d’octubre.

Si el cartell de l’Estepa sol mirar
cap a casa, amb bandes dels paï-
sos catalans i també de la Catalun-
ya Central, en especial en les da-
rreres edicions, la quota interna-
cional la cobrirà aquest any el
francès Manudigital, riddim ma-
ker, baixista i productor especia-
litzat en reggae, que presentarà el
seu últim treball, Bass Atack

(2019). I entre les propostes més
especials d’aquesta desena edició,
subratllava Fosas, hi haurà La Fú-
miga, una banda valenciana de 15
músics  i la «primera que trasllada
la txaranga del carrer a l’escenari
i que preestrenarà disc». El direc-
tor artístic de la Mediterrània, que
afrontarà la seva primera fira, su-
bratllava la «llarga col·laboració»
del certamen amb la Casa de la
Música i els «vincles» establerts
amb entitats de la ciutat que ja tre-
ballen al llarg de l’any per oferir
programació musical a Manresa.

L’Estepa començarà al Voilà! el
10 d’octubre amb El Niño de la Hi-

poteca i continuarà divendres 11
amb els també manresans La Pri-
ma Vera i la cantautora barceloni-
nina Mabel Flores. La sala Stroika
acollirà les propostes de gran for-
mat a partir de divendres. La nit
del dia 11 pujaran a l’escenari La
Sra. Tomasa, LDS i Manudigital.
Dissabte a la nit serà el torn de La
Fúmiga i Ebri Knight.

La plaça Europa: l’aparador
La plaça Europa serà per quart
any consecutiu l’escenari de les
Cases de la Música, l’aparador de
les propostes emergents i que for-
ma part del programa d’ajudes a

la creació de l’entitat. Els artistes
que hi actuaran, a partir de les 5
de la tarda de dissabte, han estat
seleccionats per un jurat profes-
sional de cada Casa de la Música.
Seran Kumbara, Oscar Torres, Cè-
lia Vila, Hamsa Hamsa i El Quinto
Carajillo. Tancarà la jornada un
grup referent del rap de la terra i
guanyadors del Sona 9 l’any pas-
sat, Senyor Oca. Però, com subrat-
llava Castellano, l’experiència no
es redueix al concert: «fem un
acompanyament a tots aquests
grups perquè coneguin com fun-
ciona una fira i si els podem aju-
dar a fer negoci, millor». 

La desena Estepa Mediterrània recull els fruits
sembrats per la Casa de la Música de Manresa
La programació off de la fira portarà al Voilà!, la Stroika i la plaça Europa 14 concerts amb bandes consolidades i emergents

g   UNA TRIA
IMATGE PROMOCIONAL

LÁGRIMAS DE SANGRE (LDS)
11 d’octubre,  22.45 h Stroika
 Rap combatiu que beu d’estils més en-
llà del hip-hop, el rock i el reggae i que
s’allunya dels tòpics d’herència nord-
americana. Lágrimas de Sangre (LDS)
presentaran a la sala Stroika el seu darrer
àlbum, Vértigo(2019), que van presentar
el mes de març en el Club Sant Jordi.

IMATGE PROMOCIONAL

EBRI KNIGHT
12 d’octubre,  00.15 h Stroika
 La banda del Maresme portarà a
Manresa un recull del seu repertori i el
seu darrer EP, La Voz Dormida que,
coincidint amb el 80è aniversari del fi-
nal de la Guerra Civil, van publicar el
passat 1 d’abril. Un homenatge al bàn-
dol republicà a través de 4 cançons.

IMATGE PROMOCIONAL

MANUDIGITAL
11 d’octubre, 00.15 h Stroika
 L’incombustible riddim, baixista i
productor musical francès, especialit-
zat en reggae, presentarà a Manresa el
seu últim treball, editat aquest 2019,
Bass Attack. Manudigital ha treballat
amb artistes com Alborosie, Beenie
Man o Babylon Circus.

IMATGE PROMOCIONAL

CÈLIA VILA
12 d’octubre, 19 h Plaça Europa
 L’abril passat, la calderina Cèlia Vila
va publicar el seu primer EP, Teagh-
lach, un debut ple de vivències perso-
nals que presentarà a l’Estepa i que ha
confegit amb la companyia de Víctor
Grané al piano i guitarra i Roger Puig a
la bateria i percussió.

MANRESA

Susana Paz

UNA DÈCADAEl rap de Lágrimas de Sangre, el particular folk d’Ebri Knight i l’internacional Manudigital encapçalen un cartell que del 10 al 12
d’octubre portarà a l’off de la fira manresana des del hip-hop del Senyor Oca a la fusió entre el rock i la tradició sefardita de Hamsa Hamsa

IMATGE PROMOCIONAL

EL NIÑO DE LA HIPOTECA
10 d’octubre, 22 h Voilà! 
 Més d’una dècada és el temps que
porta El Niño de la Hipoteca (Guiu Cor-
tés) dedicant-se a la música. El mes de
maig passat va treure al mercat el seu
darrer treball, Esto No Es Un Disco
Vol.1, un recopilatori que s’ha forjat en
els darrers quatre anys. 
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FIRA MEDITERRÀNIA

Els bagencs El Quinto Carajillo van actuar ahir en la roda de premsa de presentació
de l’Estepa. Portaran a la plaça Europa el seu debut, «Cuando mezclé coñac con café»

FIRA MEDITERRÀNIA

Dani Castellano, director de la Casa de la Música de
Manresa, i Jordi Fosas, director artístic de la Mediterrània

Sònia Parra Garcia


