
Suplement especial de la Fira Mediterrània
Divendres, 9 d’octubre del 2020

La 23a Fira Mediterrània, del 13 al 18 d’octubre, aposta per

la presencialitat amb 46 espectacles i concerts a Manresa 

OSCAR BAYONA
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La Mediterrània més flexible
EL MERCAT D’ESPECTACLES MANRESÀ

«Flexibilitat». Aquesta és la pa-
raula que ha regit el destí de la 23a
Fira Mediterrània de Manresa
que, passi el que passi, ja serà re-
cordada com l’edició de la covid.
Flexibilitat és la paraula que, des
que es va declarar la pandèmia ha
tingut al cap tot l’equip del certa-
men, personificat en la figura del
seu director artístic, Jordi Fosas.
L’olotí, que afronta la seva segona
Mediterrània, va tenir clar que el
mercat d’espectacles havia de ju-
gar la seva pretemporada en dues
lligues: online i presencial, i que,
si les condicions sanitàries ho per-
metien -i a quatre dies de l’inici,
això sembla- , la fira havia d’oferir
el màxim d’espectacles en viu. I
així serà, retallada en muntatges
-la meitat que el 2019- però pre-
sencial als escenaris. 

La 23a Fira Mediterrània de
Manresa se celebrarà del
13 al 18 d’octubre. Més
dies per poder ab-
sorbir les activitats
professionals en
línia, que es faran
del  dimarts 13 al
dijous 15 d’octu-
bre. I de dijous 15
al vespre -com sem-
pre- i fins diumenge
18 d’octubre, la fira po-
sarà a l’abast del públic i pro-
gramadors les activitats i especta-
cles en viu.

Sense fira al carrer
Això sí, que ningú no esperi una
fira similar a les viscudes fins ara:

el carrer no bullirà per-
què no hi haurà es-

pectacles itine-
rants ni en

places per evitar qualsevol tipus
d’aglomeració.  Es faran als tea-
tres i sales de la ciutat
i els únics exteriors
d’aquesta edició
seran el Parc del
Cardener (zona del
Pont Nou) -que s’es-
trena com a esce-
nari de la fira- i el
pati de l’Anònima.

45  espectacles
La fira tindrà en-
guany 45 propos-
tes artístiques de 55
companyies de les
quals es faran una
seixantena de fun-
cions. Hi haurà 34 es-
trenes: 23 absolutes; 3
a Catalunya i 4 a l’Estat.
Una programació amb 41
companyies catalanes; 10

d’espanyoles i 4  d’in-
ternacionals. 

La mirada a l’arrel
Fosas torna a proposar una pro-
gramació articulada sota tres
grans conceptes: mirades (d’ar-
tistes del món contemporani que
incorporen la mirada a l’arrel en-
tre els ingredients dels seus mun-
tatges), joves (amb artistes  emer-
gents que parteixen de l’arrel com
a matèria prima) i present (cen-

trat enel territori i el desenvolu-
pament sostenible). 

Inauguració ‘exhaurida’
La proposta que inaugurarà la
programació artística en viu, di-
jous 15 d’octubre al Kursaal, ja té
les entrades exhaurides.  Es tracta
de Za! & La Transmegacobla, que,
fruit d’un laboratori realitzat en el
marc de la fira fa dos anys, reunirà
sobre l’escenari el grup de música
experimental Za!, la MegaCobla,
un quartet de vents de cobla tradi-
cional, i al duet femení de trans-
folk Tarta Relena, amb la copro-
ducció de la mateixa fira i l’Espai

Marfà de Girona.  Bons  auguris
per a una edició... excepcional.

S. PAZ MANRESA

Aproximadament el
75 % de les propostes
artístiques que es
veuran en aquesta
edició són estrenes

La fira, que se celebrarà del 13 al 18 d’octubre, prepara una edició marcada per la covid però apostant pels espectacles en viu

Laia
Santanach ha
fet residència

artística a
Manresa
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Aquesta imatge no es repetirà en la Mediterrània d’enguany

Sense llotja física, al Museu de
la Tècnica, enguany, la majoria de
les activitats i els contactes entre
professionals es podran seguir de
forma des de la renovada Llotja
Virtual, que ha actualitzat, re-
adaptat i ampliat les seves funcio-
nalitats  i que la fira ja ha posat a
disposició dels acreditats. A
l’apartat de «Fira en directe» es
podran seguir en línia les activi-
tats professionals programades
des del 13 fins al 15 d’octubre.
També hi haurà itineraris en viu
de projectes escènics i musicals,
que inclouen diverses presenta-
cions i showcases, i que esdevin-
dran la primera trobada presen-
cial per a molts professionals del
sector des que es va iniciar la crisi
sanitària.
Les Jornades Professionals de

la Fira Mediterrània tindran lloc
els matins de 10.30 h a 12 h des de

dimarts 13 a dijous 15 d’octubre i
enguany posaran el focus en la
sostenibilitat cultural. L’objectiu
de les jornades serà apropar mo-
dels d’implementació d’estratè-
gies de cultura sostenible en les
dimensions social, econòmica i
ambiental, liderats per equipa-
ments, festivals i artistes i convi-
dar a la reflexió constructiva per
a un desenvolupament cultural
sostenible.
L’eix artístic de Fira Mediterrà-

nia és la mirada a l’arrel que fan
els artistes. En total, es podran co-
nèixer una vintena de projectes
que formen part de la programa-
ció oficial través de converses
breus entre artistes i periodistes.
Els professionals acreditats des-
cobriran com els artistes treba-
llen amb l’arrel i la cultura popu-
lar per plantejar propostes que
ens interpel·len avui i ens parlen
en present.
Les presentacions de projectes

seran a càrrec de Xavier Serrano
i es faran també en línia, com les
reunions ràpides (8 minuts), en
les quals participen més de 80
programadors i 240 artistes, i que
ja han exhaurit les franges horà-
ries disponibles.

REDACCIÓ MANRESA

Una renovada llotja virtual
que substitueix l’espai físic

Les jornades professionals,
amb reunions ràpides o
presentacions de projectes,
es faran en línia, del 13 al 15

La Fira Mediterrània obrirà i tan-
carà amb Brots Transhumants,
una transhumància artística de
sis dies pel GR179 per tal de viure
i reflexionar com mirem l’entorn,
la terra i el territori, a càrrec del
músic de la Seu, Arnau Obiols
–que ha centrat el seu treball en
el camp de l’arrel–, el ballarí Magí
Serra –dansa contemporània– i el
creador audiovisual Pepe Camps.
El recorregut començarà el 13
d’octubre amb una conversa amb
Martí Boada, doctor en Ciències
Ambientals per la UAB, i serà el
tret de sortida de la fira i ponència
inaugural de les jornades profes-
sionals, i s’acabarà el dia 18 d’oc-
tubre, amb el resultat de l’expe-
riència artística en format audio-
visual, tancant la programació.

-Com puc seguir Brots Trans-
humants?
-Els cinc primers dies, de dimarts
13 a dissabte 17 d’octubre, es pot
seguir la transhumància amb les
mirades de diversos convidats
des del canal YouTube de la Fira
per al públic general i des de la
Llotja Virtual, per als professionals.
Cada dia la fira connectarà a les
10.30 h durant uns 30 minuts
aproximadament. I cada dia els
artistes conversaran amb una
persona convidada:Martí Boada
(13 d’octubre); Carme Pigem, ar-
quitecta (dimecres, 14;); Eloïsa
Matheu, biòloga (dijous, 15); Ada
Vilaró, artista i directora escènica
(divendres, 16) i Perejaume, artista
i escriptor (dissabte, 17).
-Com s’acaba l’experiència?
-El darrer dia, diumenge 18, a les
21 h, es tancarà el certamen amb
la projecció del documental re-
alitzat en directe durant la trans-
humància. La projecció es farà
simultàniament en línia pel canal
de YouTube de la fira i en viu a la
Sala Plana de l’Om amb reserva
prèvia d’entrada.

REDACCIÓ MANRESA

Transhumància artística
per obrir i tancar la fira

Un recorregut amb el ballarí
Magí Serra, el músic de la Seu
Arnau Obiols i el creador
audiovisual Pepe Camps

IMATGE PROMOCIONAL

«Brots transhumants» es podrà seguir en línia; en viu, el documental

KOCORI

La versió de l’àmbit musical

 El cartell d’enguany de la
fira és obra de l’estudi de dis-
seny manresà Kocori. Té tres
versions, una per a cadascun
dels tres àmbits principals que
configuren la programació ar-
tística de la Fira: la música
d’arrel i les músiques del món
(en la imatge), les arts escèni-
ques, i la cultura popular i el
patrimoni. El concepte creatiu
de la imatge és la interacció
entre artistes, públic i profes-
sionals, amb un joc de mirades
que connecta amb les mirades
polièdriques sobre l’arrel, punt
bàsic del plantejament de la di-
recció artística de la fira. La
dissenyadora gràfica i fotope-
riodista Anna Brugués és la
fundadora i directora creativa
de l’estudi manresà de disseny
i fotografia Kocori. Ella és bona
coneixedora de la Fira Medite-
rrània, ja que fa dos anys va
ser la fotògrafa oficial del mer-
cat manresà. Brugués ha
col·laborat amb mitjans com El
Periódico de Catalunya i el por-
tal www.surtdecasa.com, entre
d’altres. Actualment compagi-
na la seva tasca al capdavant
de l’estudi amb classes de dis-
seny a la Universitat de Vic i
com a professora associada a
l’Escola Superior de Disseny
ESDi de Sabadell.

Joc de mirades per
als cartells de l’estudi
manresà Kocori
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CIA PAGAN
Divendres, 16 octubre. Parc del Carde-
ner, 21 /24 h. Dissabte, 21 h. 5/10 €Re-
flexió sobre la vigència de la tradició oral i so-
bre com explicar històries en l’actual món tec-
nològic: Paraules que trenquen ossos.

COMUNIÓ
Dijous, 15 d’octubre. Anònima, 22.30 h.
5/10 €Marc Sempere Moya convida el Niño
de Elche i Eric Jiménez (Los Planetas) i l’artista
Ernesto Artillo a aquest ritual escènic que ex-
plora la gramàtica de les litúrgies. 

BROTS TRANSHUMANTS
Diumenge, 18 d’octubre. Sala Plana de
l’Om, 21 h. GratuïtProjecció del documen-
tal sorgit durant la transhumància de sis dies
del ballarí Magí Serra, el músic Arnau Obiols i
el creador audiovisual Pepe Camps.

MARALA
Divendres, 16 d’octubre. Sala Plana de
l’Om, 13 h. 5/10 €Alexandra Monfort, Cla-
ra Fiol i Selma Bruna presenten el seu debut A
trenc d’alba, cançons que beuen del present i
dels cants ancestrals dels seus orígens.

LABORATORIA
Divendres, 16 d’octubre. Anònima,
19.30 h. 5/10 €Aina Núñez, Isabelle Lau-
denbach, Cristina López i Ana Brenes porten
Y perdí mi centro, la recerca de la feminitat
amb el flamenc com a llenguatge comú.

ALExANDRAE
Dissabte, 17 d’octubre. Anònima, 19.30
/21.45 h. 5/10 €El duet format per Marc
Vilajuana i Elena Tarrats porta els sons vo-
cals arcaics a un terreny contemporani en
l’espectacleGaudeamus Omnes.

Quan l’arrel crea-
tiva no viu aliena a la

realitat parla d’avui.
Propostes que a partir de

l’arrel reflexionen sobre sostenibili-
tat, entorn i comunitat.

Una arrel que ens
parla en present

 A escala interna-
cional, la música me-

diterrània tindrà en-
guany dos noms propis que

portaran a Manresa polifonia occita-
na i percussió; i sons grecs, balcànics,
àrabs i del Pròxim Orient. 

 La Mediterrània
destina un espai a les

propostes dels joves ar-
tistes emergents que cen-

tren el seu treball creatiu en l’arrel
tradicional.

Joves
emergents

 El programa de
la 23a fira acull diver-

ses trajectòries conso-
lidades que presenten la

seva particular mirada cap a la cul-
tura popular i tradicional.

Mirades
a l’arrel

MARCO MEZQUIDA
Dissabte, 17 d’octubre. Sala Gran del Kur-
saal, 20.30 h. 5/10 €El pianista estrena a
la fira Talismán, amb Aleix Tobias i Martín Me-
léndez, una proposta que remet a la música
tradicional de la península Ibèrica.

QUARTET BROSSA
Dissabte 17 d’octubre. Taverna de la fira,
18.15 h. GratuïtFolkestralés una proposta
festiva que vol orquestrar de manera folk les
melodies que els grans compositors del XIX i
XX van prendre a la música tradicional.

ZA! & LA TRANSMEGACOBLA
Dijous, 15 d’octubre. Sala Gran del Kur-
saal. 21 h. 5 /10  €ZA!, la MegaCobla -quar-
tet de vents de cobla tradicional fruit del taller
amb ZA! a la Fira 2018-, i el duet Tarta Relena:
Una travessia retrofuturista del folk al free.

COCANHA
Dissabte, 17 d’octubre. Sala Plana de
l’Om, 13 h. 5/10 €El grup de polifonia
occitana i percussió, format per Caroline
Dufau i Lila Fraysse, porten a Manresa el seu
darrer treball, produït per Raül Refree.

MARINA SATTI & FONÉS
Divendres, 16 d’octubre. Taverna de la
Fira, 18.15 h. GratuïtEstètica urbana per
a sons grecs, balcànics, àrabs i del Pròxim
Orient, amb la jove cantant grega-sudanesa
Marina Satti i el grup polifònic Fonés.

Escena
mediterrània de
músiques del món
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joan garriga i el mariatxi
galàctic.dissabte, 17 d’octubre.
taverna de la fira, 00.15 h. gratuït
Tots els mons que caben a l’acordió de
Joan Garriga amb un disc que és rúmbia
en estat pur, El ball i el plany. 

joana gomila
dijous, 15 d’octubre. taverna de la
fira, 19.39 h. gratuïtLa manacori-
na parteix d’un format nou, a duo amb
Laia Vallès, i proposa un so expansiu i
transgressor a Paradís.

la comPanyia minimíssi-
ma. dissabte, 17 d’octubre. sala
Plana de l’om, 19.30 h. 5/10 €
Guanyadora l’any passat del Concurs
Sons, presenta nou disc amb la dansa
de Lali Mateu i Roger Cusidó.

las Karamba
divendres, 16 d’octubre. taverna
de la fira, 00.15 h. gratuïtSet do-
nes que reivindiquen el paper de la dona
desplegaran el seu repertori a ritme de
son, txa-txa-txa, timba i rap.

los hermanos cubero
divendres, 16 d’octubre. sala Pla-
na de l’om, 21.45 h. 5/10 €Estre-
nen a la fira Proyecto Toribio, després
de guanyar amb l’anterior el Premi MIN
al millor àlbum de Músiques del Món.

maria del mar bonet
diumenge, 18 d’octubre. sala gran
del Kursaal, 18 h. 5/10 €L’artista ma-
llorquina estrenarà nou espectacle, Saba
de Terrer. Homenatge al pare Ginard, au-
tor del Cançoner Popular de Mallorca.

Paula grande & anna
ferrer. dissabte, 17 d’octubre.
conservatori, 17 h. 5/10 €A Vega,
les veus de Paula Grande i Anna Ferrer
repassen el repertori tradicional feme-
ní de terres gironines.

rodrigo cuevas & raül re-
free. divendres, 16 d’octubre.
sala gran Kursaal, 20.30 h. 5/10 €
Rodrigo Cuevas i Raül Refree coincidi-
ran a Manresa per primer cop sobre els
escenaris en l’estrena de Llabores. 

sons essencials & andor-
ra lírica. diumenge, 18 d’octu-
bre. conservatori, 12,30 h. 5/10 €

La cobla i Andorra Lírica, amb l’Orfeó
Manresà, uniran esforços a Cançó d’amor
i de guerra: sarsuela en clau de rumba.

alba carmona
divendres, 16 d’octubre. conserva-
tori. 23 h. 5/10 €Alba Carmona fa
un homenatge als cants populars i a la
riquesa de la tradició oral amb l’estrena
de Canciones del folklore.

coloma bertran
dissabte, 17 d’octubre. conservato-
ri, 23 h. 5/10 €La violinista Coloma
Bertran presenta el seu debut  en solitari
amb Belda, Sanjosex, Ju, Guillem Soler,
Dia Sañé, Tordera i Gemma Humet.

grandia/martorell/vila-
joana. divendres, 16 d’octubre.
lluís de Peguera, 17, 19.30 i 23 h.
5/10 €Els tres músics exploren la rela-
ció amb la tecnologia cercant similituds
amb la relació que tenim amb la religió.

Un repàs de
les formacions i

intèrprets de l’es-
cena musical d’arrel

més propera, que presenten,
majoritàriament, les seves es-
trenes.

Les músiques
més properes

L’itinerari en viu de
nous projectes escènics
és una activitat presen-
cial guiada per als pro-
fessionals acreditats
amb prèvia inscripció.
Amb Ancorae Danza,
Companyia del Príncep
Totilau; Campi qui Pugui;
Ambauka; Laia Santa-
nach; Kernel Dance
Theatre; Carola Ortiz;
Carles Marigó & Manu
Sabaté; el sallentí Roger
Andorrà i Duot + Helena. 
• Divendres, de 10.30 h a
13.30 h, al Kursaal: pro-
jectes per a públic fami-
liar i escolar.
• Dissabte, de 10.30 h a
12:30 h, al Kursaal: pro-
jectes de dansa i movi-
ment. A les 13 h, Circ &
Cobla a l’Anònima.
• Divendres i dissabte, de
10.30 h a 12.30 h, a la Ta-
verna de la Fira:
projectes
musicals.

Itinerari
per a

professionals
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 La Taverna de la
Fira,l’espai on habi-

tualment es feia la Nit
Folk, continuarà acollint

formacions que fan d’aquest estil
la seva base artística però en-
guany en format concert.

Concerts de
ball folk

 Les arts escèni-
ques adreçades al

públic familiar també
tindran un espai que posa

en comú l’acostament a la cultura
tradicional, en aquest cas des de
les faules i les havaneres.

Públic familiar 
i d’arrel

els elements
Diumenge, 18 d’octubre. taverna de la
fira, 19 h. GratuïtEl nou projecte de la
polifacètica acordionista Guida Sellarès s’ins-
criu en el ball folk partint sovint de melodies
que no formen part de l’ideari tradicional.

roaDa
Diumenge, 18 d’octubre. taverna de la
fira, 11 h. GratuïtGrup de música tradi-
cional de les Illes Balears que presenta el seu
primer disc: temes tradicionals, composi-
cions de músics balears i peces pròpies.

la balDufa
Divendres, 16 d’octubre. Conservatori,
17.30 h. 5/10 €La Baldufa proposa un
espectacle que s’acosta a la cultura tradi-
cional des del vessant de les faules i refle-
xiona sobre la diversitat i la convivència.

les anxovetes
Diumenge, 18 d’octubre. sala Pla-
na de l’om, 11 h. 5/10 €  Les
Anxovetes s’estrenen amb una pro-
posta familiar, Ondina, per acostar el
món de les havaneres a nous públics.

Off Fira
 La 8a edició de l’Humus Mediterrani
tindrà dos concerts en viu a càrrec dels
bagencs Aixopluc, que hi actuaran com
a guanyadors del premi Robert Pelli-
cer de Ball Folk, i el duet femení Caa-
maño&Ameixeiras. La Taverna de la
Fira acollirà el 18 d’octubre els dos
concerts. La Xarxa Alcover de Teatres
porta Caterva Teatre, que oferirà L’ho-
me bo, divendres 16 d’octubre a la Sala
els Carlins. I l’Estepa Mediterrània ce-
lebrarà l’escenari de Cases de la Músi-
ca en streaming amb concerts enregis-
trats dels grups Bluebell Duet, Momi
Maiga, Itzipa i Drop Collective.
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 La tradició i la
cultura popular són

motors de la creació
contemporània en la dan-

sa, el circ i el teatre amb propos-
tes que miraran directament a
l’arrel des d’un llenguatge con-
temporani. Entre aquestes, col·la-
boracions que uneixen so de cobla
i circ o polifonia i dansa.

Arts escèniques
i tradició

expLica Dansa
Dissabte, 17 d’octubre. casino, 17 h.
5/10 €Després del laboratori fet a la Fira
l’any passat, s’estrena la darrera proposta
d’Explica Dansa, que complementa la trilo-
gia de conferències ballades del projecte
amb TRA TRA TRA. Tradició, Transmissió,
Traïció. Amb Toni Jódar i Beatriu Daniel.

xavier bobés soLà
Dissabte, 17 d’octubre, 19.30 /21.30
h. Diumenge, 18 d’octubre, 11.30/18
h. La crica. 5/10 €  A Corpus, Xavier
Bovés explora el moviment d’un objecte
escultòric en relació amb el cos.

cobLa sant jorDi-9barris
Dissabte, 17 d’octubre. L’anònima, 13 h.
5/10 €La Cobla Sant Jordi-Ciutat de Bar-
celona i l’Ateneu Popular 9 Barris presenten,
Circ & Cobla, una Suite Cabaretística de dife-
rents autors.  Amb els elements sonors de
Pep Pascual i artistes com Kerol, Amer i Àfri-
ca, Daniball, Manel Roses i Kari Panska.

trickster-p
Divendres, 16, dissabte 17 i diumenge,
18. gimnàs del peguera. Diferents ho-
raris. 5/10 €B, instal·lació centrada en el
conte de la Blancaneu. Un viatge pels aspec-
tes més íntims i ocults de la història. 

aina aLegre
Dissabte 17, 18.30 h i diumenge 18
d’octubre, 13 h. L’anònima.  5/10 €
Aina Alegre convida el públic aEstudi 3,
una performance sorgida d’un estudi de
recerca sobre la ressonància corporal al
ball de Pastorets de la Festa Major de Vila-
franca del Penedès.

kukai Dantza
Dissabte, 17 d’octubre. sala petita del
kursaal, 17.30 h. 5/10 €  Trilogia resul-
tant de les reflexions sobre el confinament.
La darrera, Gauekoak, es veurà en viu: Jon
Maya proposa una mirada íntima a tota una
trajectòria fixada en la dansa d’arrel.

factoria mascaró & nova
euterpe. Diumenge, 18 d’octu-

bre. L’anònima, 19.30 h. 5/10 €
 La companyia de dansa Factoria
Mascaró i el grup polifònic La Nova Eu-
terpe s’han unit per treballar sobre
els binomis cos i veu, i so i moviment.

Les principals xarxes de
Fira Mediterrània, des
d’on el certamen informa-
rà dels canvis o novetats
de la programació, són
Instagram, Facebook i
Twitter:

• https://www.insta-
gram.com/fmediterrania/

•https://www.facebook.co
m/firamediterraniaman-
resa

•https://twitter.com/fme-
diterrania

•Qui vulgui etiquetar du-
rant els dies de la fira pot
utilitzar el hashtag #FMe-
diterrania2020

Les
principals

xarxes 
de la fira
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Recomanació de 
comprar les entrades en 
línia

Cal mantenir la distàn-
cia de seguretat recoma-
nada entre persones a
tots els espais de la Fira

Ús obligatori en tot mo-
ment de la mascareta en
espais tancats i en espais
públics

L’entrada i sortida dels
espais es farà de manera
esglaonada. S’han de se-
guir sempre les senyalit-
zacions i indicacions del
personal d’acomodació

Les
mesures

GUIA PRÀCTICA 

Què cal saber d’una fira inusual 
En una edició marcada per l’ex-

cepcionalitat del moment, la 23a
Fira Mediterrània de Manresa no
vol renunciar, però, a ser cita im-
prescindible com a mercat estratè-
gic de l’arrel. Però amb totes les me-
sures per garantir, expliquen els

seus responsables,  la seguretat
«d’artistes, públic i treballadors de
l'organització». Així, públic i profes-
sionals podran assistir de  dijous,  15
d’octubre, al diumenge 18 d’octu-
bre, als 46 espectacles dels quals es
farà una seixantena de funcions
que formaran part de la programa-

ció en viu, a sales i teatres de la ciutat
i tenint en compte que hi haurà una
reducció de la capacitat habitual
per tal de facilitar que es mantingui
la distància de seguretat.
-On compro les entrades?
-A través d’un enllaç a la  web de la

fira:  www. firamediterrania.cat; a les
taquilles del Kursaal (passeig Pere
III, 35),  de dimarts a dissabte d’11 a
13 h; i de  dimarts a diumenge, de 18
a 21 h. Per telèfon al 93 872 36 36, en
horari de taquilla. Es recomana por-
tar l’entrada al mòbil. Hi ha, també,

quatre abonaments a la venda, amb
4 espectacles cadascun al preu de  15
euros. I un espectacle suspès: Sun-
bengsitting, de Simon Mayer.
-Quins espectacles són de paga-
ment i quins són gratuïts?
-Els espectacles d’aquest any seran

REDACCIÓ MANRESA
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S’hauran de seguir els
recorreguts recomanats

No s’han de tocar su-
perfícies i cal rentar-se
les mans amb freqüència.
Hi haurà dispensadors de
gel hidroalcohòlic als ac-
cessos

Es recomana arribar als
espais de representació
amb un mínim de 20 mi-
nuts d’antelació per facili-
tar l’entrada esglaonada

Es recomana portar
l’entrada descarregada al
mòbil per evitar el màxim
el contacte amb el paper

Si penses que pots tenir
símptomes de covid-19 o
has estat en contacte
amb algú diagnosticat del
virus, queda’t a casa

majoritàriament de pagament i a
un únic preu: 5 euros per a l’entrada
anticipada, i 10 euros i l’entrada es
compra el mateix dia de l’especta-
cle. En fer la compra, automàtica-
ment quedaran bloquejades les bu-
taques del costat. Els espectacles
programats a la Taverna de la Fira,
ubicada al Parc del Casino, seran
tots gratuïts, però caldrà fer reserva
d’entrada per poder controlar-ne
l’ocupació. Els concerts i funcions
no tindran pauses o entreactes. La
durada màxima dels espectacles
serà de 90 minuts.

-Les taquilles de la plaça Sant Do-
mènec estaran obertes?
-No, no hi haurà taquilles ni punt
d’informació a Sant Domènec.
Tampoc, cap programa de mà de la
fira en paper. La informació estarà
disponible únicament en línia.
-S’ha de dur mascareta durant la
funció o concert?
-Sí, és obligatori.
-Hi haurà espectacles al carrer?
-No, enguany no s’han programat
espectacles itinerants ni muntatges
en places per evitar possibles aglo-
meracions. El parc del Cardener 

–zona del Pont Nou– i el pati de
l’Anònima seran els únics escenaris
exteriors d’aquesta edició de la fira.
El gimnàs i la sala d’actes de l’insti-

tut Lluís de Peguera s’estrenen, com
el Parc del Cardener, com a espais
escènics de la Mediterrània.
-La Llotja tindrà la seu al Museu
de la Tècnica?
-No, no hi haurà llotja física, només
virtual per a professionals.
-Com es podrà seguir la fira?
-Hi haurà una vintena de strea-
mings per a professionals i, per al
públic general, la Xarxa Audiovi-
sual Local, a la qual pertany Canal
Taronja, emetrà alguns dels con-
certs: espectacle inaugural ZA! i La
TransMegaCobla, dijous 15 d’octu-

bre, a les
23 h;  Co-
loma Ber-
tran amb
Nocturns i
diamants i la
col·laboració de
Carles Belda, Sanjo-
sex, Ju, Guillem Soler, Dia
Sañé, Arnau Tordera i Gemma Hu-
met dissabte 17, en directe, a les 23
h. I encara pendent d’horari:Vega,
amb Paula Grande i Anna Ferrer;
Sons Essencials & Andorra Lírica i
el documental Brots Transhumants.

No hi haurà muntatges
itinerants, ni taquilla
a Sant Domènec, 
ni llotja física al 
Museu de la Tècnica
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ELS ESPAIS DE LA FIRA

ESPECIAL FIRA MEDITERRÀNIA

DANSA

Aina Alegre amb Estudi 3

Factoria Mascaró i La Nova
Euterpe amb Quin goig

Laboratoria amb Y perdí mi

centro

Simon Mayer amb 
SunBenSitting

ARTS ESCÈNIQUES

Cia. Pagans amb Paraules que tren-

quen ossos

Marc Sempere Moya amb Niño
de Elche i Eric Jiménez amb Comunió

Trickster-p amb B

Xavier Bobés Solà amb Corpus

MÚSIQUES PER DESCOBRIR

Alexandrae amb Gaudeamus Omnes

Grandia | Martorell | Vilajuana
amb Acte de fe

La companyia Minimíssima

Los Hermanos Cubero
amb Proyecto Toribio

MÚSIQUES DE LA 
MEDITERRÀNIA

Alba Carmona amb Canciones del folklore

Coloma Bertran, Carles Belda, 
Sanjosex, Ju, Guillem Soler, Dia
Sañé, Arnau Tordera i Gemma 
Humet amb Nocturns i diamants

Paula Grande i Anna Ferrer amb Vega

Sons Essencials & Andorra Lírica
amb Cançó d'amor i de guerra

Els abonaments

Homenatge a Teresa Rebull
Kukai Dantza
Marco Mezquida
Maria del Mar Bonet
Rodrigo Cievas & Raül Refree
Za! & La Megacobla

TEATRE KURSAAL

Explica Dansa

EL CASINO

Els elements
Joan Garriga i el Mariatxi 
Galàctic
Joana Gomila
Las Karamba
Marina Satti & Fonés
Quartet Brossa
Roada

TAVERNA DE LA FIRA

Alba Carmona
Coloma Bertran, Carles Belda, Sanjo-
sex, Ju, Guillem Soler, Dia Sañé, Arnau
Tordera i Gemma Humet
Companyia de Comediants La Baldufa
Paula Grande i Anna Ferrer
Sons Essencials & Andorra Lírica

TEATRE CONSERVATORI

Arnau Obiols i Magí Serra
Cocanha
La Companyia Minimíssima
Les Anxovetes
Los Hermanos Cubero
Marala

PLANA DE L’OM

Aina Alegre
Alexandre
Cobla Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona
Factoria Mascaró i
la Nova Euterpe
Laboratoria
Marc Sempere
Moya amb el Niño de
Elche i Eric Jiménez

L’ANÒNIMA

Gandia/Martorell/
Vilajuana
Trickster-P

INSTITUT LLUÍS
DE PEGUERA

Cia. Pagans

PARC DEL 
CARDENER

Xavier Bobés Solà

LA CRICA

15
euros

Caterva Teatre

SALA ELS CARLINS
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