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❘ MANRESA ❘ La Fira Mediterrània 
de Manresa celebrarà del 6 al 
9 d’octubre la 25 edició, en la 
qual, després de dos anys de 
pandèmia, el carrer i la par-
ticipació ciutadana seran de 
nou els grans protagonistes. 
En total, podran veure’s 71 
propostes multidisciplinàries, 
51 de les quals seran estrenes 
absolutes. 

Entre aquesta àmplia pro-
gramació destaquen tres es-
trenes amb accent lleidatà. El 
dissabte 8 d’octubre, l’escenari 
del Conservatori Municipal de 
Música acollirà El testament, 
la primera proposta directa-
ment per a adults de la vetera-
na companyia lleidatana Zum 
Zum Teatre, en coproducció 
amb la mateixa Fira Mediter-
rània. L’actor i director Ramon 
Molins és l’únic protagonista 
de l’obertura d’un peculiar tes-
tament en vida i vital. Teatre 
en estat pur amb un home que 
adora els musicals i canta des-
afinat amb un ull de vidre. El 
testament arribarà al Teatre 
de l’Escorxador al desembre 
en LaTemporada pública de 
Lleida.

En l’àmbit musical, la Fira 
Mediterrània també veurà el 
diumenge 9 d’octubre a l’Audi-
tori Plana de l’Om l’espectacle 
multidisciplinari Re-Romanç, 
a càrrec d’un grup liderat per 
la cantant i percussionista de 

Juneda Heura Gaya. Acompa-
nyada de l’acordionista vallesà 
Marçal Ramon, l’empordanès 
Ivo Jordà a la gralla i el col·lec-
tiu d’art visual Atzur, Re-Ro-
manç combina música, poesia 
i visuals partint de l’obra del 
músic Felip Pedrell, del qual 
aquest 2022 es commemora 
el centenari de la seua mort. 

D’altra banda, també el 
diumenge 9, el Teatre Conser-
vatori de Manresa acollirà la 
presentació del disc L’arbre 
humà, el debut de l’acordio-
nista de Ribera de Cardós Ro-
ser Gabriel, en el qual barreja 
estètiques i sonoritats, sempre 
amb l’acordió cromàtic com a 
protagonista i amb una reflexió 
de fons sobre la nostra relació 
amb l’entorn i la naturalesa.

El director de la fira, Jordi 
Fosas, va explicar ahir que 
el certamen posarà la mira-
da en com els artistes joves 
recullen la tradició i aporten 
una mirada “molt fresca i 
desacomplexada”.

25 EDICIÓ

La Fira Mediterrània de 

Manresa arriba del 6 al 9 

d’octubre a la 25 edició, 

dos anys després

La Fira Mediterrània estrena 
tres propostes lleidatanes
Projectes de l’actor Ramon Molins i les artistes Roser Gabriel i 
Heura Gaya || A Manresa, del 6 al 9 d’octubre, amb 71 obres

CERTAMEN PRESENTACIÓ

Ramon Molins estrenarà a la Fira Mediterrània ‘El testament’.

DAVID DEL VAL

Raphael va rebre el Billboard Llatí a la trajectòria artística.

MÚSICA PREMIS
EFE

EFE
❘ MIAMI ❘ Bad Bunny va man-
tenir dijous a Miami (mati-
nada d’ahir a Espanya) la 
seua corona com el rei de la 
música llatina al rebre nou 
Premis Billboard Llatins, que 
el van convertir en l’artista 
més premiat en una nit plena 
de moments emotius, com la 
concessió del premi a la tra-
jectòria artística a Raphael. 
Benito Martínez Ocasio, Bad 
Bunny (que no va estar pre-
sent a la gala), va guanyar 
en categories com artista, 
compositor, tour i àlbum de 
l’any per Un Verano Sin Ti. 
Per la seua part, Farruko va 
arrasar amb la seua cançó 
Pepas, que va aconseguir 
quatre premis, inclòs la Hot 
Latin Song Cançó de l’Any. 
Karol G es va destacar entre 
les artistes femenines amb 

tres premis, inclòs la Hot 
Latin Song Artista de l’Any. 
Rosalía, també absent, es 
va emportar el Billboard a 
l’Àlbum Latin Pop de l’Any 
per Motomami. També van 
ser premiats Enrique Iglesi-
as, Chayanne, Nicky Jam i 
Christina Aguilera.

Bad Bunny manté la seua 
corona en els Billboard 
Llatins amb 9 guardons

PALMARÈS

Els més premiats
z Bad Bunny (amb 9 Billbo-
ard Llatins), Farruko (4), Karol 
G (3) i Rauw Alejandro (2).

Amb un guardó
z Raphael (trajectòria), José 
Feliciano (llegenda), Chayan-
ne (icona), Rosalía (disc Llatí 
Pop, Motomami), Enrique 
Iglesias (Llatí Pop solista).

22728

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


