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TEMA DEL DIA

11 h Banda FCSM & La Ginesta
de Ginestar, Marta i Gregori. Del
cap ençà. Taverna Cervesa Guineu, al
pati del Casino. Música.
D’11 a 14 i de 17 a 19.30 h Peus
de porc. Teatrets mecànics. Plaça
Sant Domènec. Jocs. Públic familiar.
11 i 17 h Su Gologone di Oliena.
Su ballu sardu. Plaça Sant Domènec.
Dansa.
11.30 i 17.30 h Alessandro Scia-
rroni. Save the last dance for me.
Pati del teatre Kursaal. Dansa.
11.30 h Franca Masu & trio amb
l’Agrupació Musical Senienca. Per-
les i coralls. Teatre Conservatori. 8
euros. Música.
11.30 i 17.30 h Su Gologone di
Oliena. Su ballu sardu. Itinerant: de
plaça Sant Domènec a plaça Espan-
ya. Dansa.
11.30 h Anna Confetti. A la fres-
ca. Itinerant: del Born a la plaça Ma-
jor. Circ. Públic familiar.
12 h Newcat-The New Catalan
Ensemble. Bestiari de Josep Carner.
Sala Gran del teatre Kursaal. 18 eu-
ros. Música.
12 i 18 h Tenore Nunnale di Oru-
ne. Cantu a tenore. Espai 1522. Músi-
ca.
12.30 h Mumusic Circus. Flou Pa-
pagayo. Plaça Major. Circ. Públic fa-
miliar.
12.30 i 18.30 h Boes e Merdules
di Ottana & Sos Merdules Bezzos
de Otzana. carnevale di Ottana. Iti-
nerant: de plaça Sant Domènec a
plaça Espanya. Imatgeria festiva.
13 i 19 h Organik Dantza. Sardina
Freskueee!. Pati del teatre Kursaal.
Dansa.
13 h Associazione Sòciu po su
Giocu de sa Murra & Morràpita. Sa
Murra. Plaça Sant Domènec. Jocs.
Públic familiar.
17 h Esbart Sant Martí de Barce-
lona & La Lira Ampostina.
Contr@band@. Teatre Conservatori.
8 euros. Dansa.
17 h Clàudia Cabero. Aorta. Ta-
verna Cervesa Guineu, al pati del Ca-
sino. Música.
17 h Associació Cultural Recrea-
tiva de Fals. 7 anys. Mostra de Grups
Amateurs. Off. Espai Plana de l’Om.
Teatre.
18 h Magí Serra. La mesura al de-
tall. Sala Petita del teatre Kursaal. 10
euros. Dansa.
18 h L’home és feble. Sarsuela
del FABA. Nau de l’Anònima. 8 euros.
Dansa i música.
De 18 a 21 h Patufet on ets? Au-
reli Capmany, 1829-1954. La mos-
tra reivindica el llegat de l’escriptor i
folklorista. Centre Cultural el Casino,
Espai7. Exposició. Fins al 20 d’octu-
bre.
19 h Els Berros de la Cort. Torb.
Taverna Cervesa Guineu, al pati del
Casino. Música.
19 h Grup Amics del Teatre
d’Ullastrell. Gatu. Bruna. Mostra de
Grups Amateurs. Off. Sala Els Carlins.
Teatre.
20 h Cesare Dell’Anna & Girobi-
banda + bandes de música. Guerra.
Espectacle de cloenda. Plaça Major.
Música.
21 h Biflats. Hummusman!. Taver-
na Cervesa Guineu, al pati del Casi-
no. Música.

Més informació:
www.firamediterrania.cat

És una dona enganxada a un
telèfon. O a dos. La santjoanenca
Sandra Martínez (1982) des de
principi dels 2000 que està vin-
culada a la Fira Mediterrània, des
que estudiava animació socio-
cultural. I des del 2010 ja de ple
amb l’equip permanent del cer-
tamen. És adjunta a la direcció
artística, ara amb Jordi Fosas i
abans amb David Ibáñez i Tere
Almar. 

Amb dos telèfons!
Sí [riu] aquests dies visc amb

el mòbil a sobre.
Apagant focs?
Més o menys. Es tracta de fer

la rebuda als artistes, que sàpi-
guen què, com i on han d’anar
i  que tinguin clar que poden
fer a la Llotja. 
I què demanen?
Des de saber on poden apar-

car fins a un instrument en con-
cret quan falten vint minuts
per a l’actuació. 
I el van aconseguir?
Sí, l’equip de producció va

moure cel i terra.
Ho ha de tenir tot controlat.
Tot el que podem. De fet els re-

petim i els recordem constant-

ment què han de fer: els artistes
solen tenir el cap en altres llocs i
no en les qüestions pràctiques.
Quin és el seu objectiu?
Que contactin amb els profes-

sionals, que aprofitin les eines
que ofereix la Mediterrània per-
què treguin el màxim de profit
possible. No tots els artistes te-
nen mànager o a algú de grup
que es dediqui exclusivament a
vendre’s, de fet, són pocs el qui
s’ho poden permetre.
Ha treballat amb tres direc-

tors artístics. Per on comença?
Buscant les propostes que jus-

tifiquen el projecte de
cada director.

Vostè coneix la
Mediterrània per
dins. Com ha evo-
lucionat?
S’ha fet molta fei-

na en potenciar la llotja
com a centre del mercat i

sento molt d’orgull perquè gene-
rem contractes. Els primers
acords es tanquen aquí.

S.PAZ MANRESA

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Sandra Martínez
«Volem que els artistes
aprofitin al màxim la fira»

 La cantant Gaye Su Akyol va ser divendres a la nit a la Taverna Cervesa
Guineu, darrere la biblioteca del Casino de Manresa. En un moment on
les mirades del món es fixen en l’ofensiva turca a Síria va voler dedicar
una cançó als «idiotes que fan guerra, odio els polítics mentiders».

Una cançó per als «idiotes que fan guerres»

OSCAR BAYONA

 Des del 2010 que la fira té el seu off, Estepa Mediterrània, que busca
trobar talents de l’escena underground. Divendres a la nit el triple con-
cert de La Sra. Tomasa, Lágrimas de Sangre i Manudigital a la sala Stroi-
ka va penjar el cartell d’entrades exhaurides.

Entrades exhaurides a la sala Stroika

TWITTER/CASA DE LA MÚSICA

El saxofonista Llibert
Fortuny és un vell co-
negut dels amants del
jazz de la Catalunya

Central. En un registre en què
gairebé no se l’havia pogut sen-
tir és en companyia de tres mú-
sics de cobla, recuperant can-
çons tradicionals. Així va sonar
divendres a Manresa.

Hi va ser amb la seva Electro
Cobla Sound i van sonar moltes
melodies conegudes, algunes
de senceres i altres de fragmen-
tades, amb nous arranjaments
o improvisades. Calia estar
atent, només així es podia sentir

Fortuny pintant un paisatge so-
nor amb ones i gavines, per
després començar a interpretar
La gavina de Marina Rossell.

Amb pedals, amplificadors,

distorsions, delays i loops va
anar passant pel seu sedàs la
sardana Tossa bonica o algunes
de les peces de les que toca
cada any per la Patum de Berga.

Tan aviat sonaven maquineres
com robotitzades. 

També hi va haver el Ball de
les Coces, que es balla a l’agost,
per la Festa Major de Gósol i
on té família. «Vaig ser un dels
balladors més joves i vaig acabar
ballant-la 15 anys. És un rè-
cord!», deia amb humor. «Us
presento aquest remix que he
fet del ball, encara no m’he
atrevit a ensenyar-los-el!».

El van acompanyar tuba, fis-
corn, tenora i tible de tres mú-
sics bregats −Pep Moliner, Xavi
Molina, Adrià Bauzó− que ja
van ser l’any passat amb Za!.
També el bateria Antonio Torres
Miyagi.

Estrenat al festival Amb So
de Cobla de Palamós, ara pre-
paren la gira. A la fira ja han fet
els primers contactes.

L’àliga de Manresa i la Patum, juntes
OSCAR BAYONA

El saxofonista Llibert Fortuny revolucionat divendres a El Sielu

Sònia Parra Garcia


