
El retorn de la  
fira més popular

La Mediterrània de Manresa recupera places i carrers amb espectacles 
de gran format després de dos anys de restriccions per la pandèmia

OSCAR BAYONA

Suplement especial de la Fira Mediterrània 
DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE DEL 2022

Assaig, ahir,  dels  
Tirallongues amb la 
Cia Vöel, que porta-
ran a la plaça Major 
de Manresa l’espec-

tacle inaugural
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■ Carrer. I participació. Aquestes se-
ran les dues paraules clau de la Fira 
Mediterrània de Manresa que arri-
ba del 6 al 9 d’octubre a la seva 25a 
edició  després de dos anys encoti-
llada per una pandèmia que va tan-
car els espectadors a les sales, sepa-
rats i amb mascareta. És per això 

que, si les restriccions van te-
nir com a principal 

daminifi-

cat els espectacles de carrer, el direc-
tor artístic, Jordi Fosas, i tot el seu 
equip, han abocat enguany els seus 
esforços en concebre una progra-
mació que, explica,  «recupera  el 
que és  l’essència de la cultura popu-
lar: el carrer i el fet comunitari». 
Cantar, ballar i viure una festa 
ciutadana de manera col·lec-
tiva amb el retorn, també, 
dels espectacles de gran for-
mat després de sis anys. El 
primer exponent en serà El 

pou de la Gallina-Pro-
jecte Reditus, 

un espectacle de carrer i de gran for-
mat que combina circ, música i cul-
tura popular, amb la Cia Voël i la Co-
lla Castellera Tirallongues de Man-
resa. El muntatge, que establirà un 
diàleg artístic per revisar la llegenda 
manresana des de la contempora-
neïtat, es podrà veure el dia 6 (amb, 

en principi, el president de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, encap-
çalant la inauguració) i els dies 7 
i 8 d’octubre a la plaça Major.  La 
proposta que  forma part de 
l’Obrador d’arrel -el programa 
de suport als artistes engegat 
fa un any per obrir mercat- i 

alhora connecta amb la ce-
lebració de Manresa 2022. 
Perquè, en aquesta edició, 

tres efemèrides 

travessen la programació de la Me-
diterrània: el propi aniversari del 
certamen; els 500 anys de l’estada de 
Sant Ignasi a  Manresa i el centena-
ri de l’Obra del Cançoner Popular. 

La programació artística tindrà 
70 propostes dins de la programació 
oficial (de les 1.500 rebudes), de les 
quals 50, el 71%, seran estrenes, la 
xifra més elevada de la seva història. 
La fira, amb un pressupost que creix 
el 10% respecte l’any passat i arriba 
a un milió d’euros, proposarà «mi-
rades» a l’arrel amb maridatges en-
tre creadors contemporanis i asso-
ciacions de cultura popular com la 
Cia Voël amb els Tirallongues però, 
també, el Cor Jove Amics de la Unió 
amb Marcel Bagés i David Soler; Is-
rael Galván amb l’Escolania de 
Montserrat; Els Escarlata i Joana 
Gomila i Laia Vallès amb l’Esbart 

Manresà, entre d’altres. I mira-
des al talent emer-

gent, amb joves com Júlia Colom, 
Mar Grimalt, Marala, Adrián Vega, 
Pere Seda, Clàudia Serrahima i Àfri-
ca Llorens. A més de noms que for-
men part de l’ADN  de la fira, com 
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Fer-
reries.  

Avui, pòrtic doble 
La Casal Lluvià inaugura avui (18.30 
h) l’exposició 100 anys de l’Obra del 
Cançoner Popular de Catalunya, co-
missariada per Jaume Ayats, que es 
podrà visitar fins el 29 d’octubre i 
amb una conferència de la musicò-
loga manresana Glòria Ballús. I al 
vespre, la Sala Gran del Teatre Kur-
saal (20 h) acollirà el Concert Pòrtic 
de la Fira, organitzat en col·labora-
ció amb D’Arrel i MEES,  amb Pep 
Gimeno ‘Botifarra’ i la Unió Musical 
del Bages, que presentaran l’espec-
tacle A Banda.

La Mediterrània surt al carrer
SUSANA PAZ. MANRESA

La fira manresana celebra 25 anys, del 6 al 9 d’octubre, recuperant l’espai públic i amb una setantena d’espectacles

Tirallogues (en un 
assaig aquesta set-
mana) signa l’es-
pectacle inaugural 
amb la Cia Vöel
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93 877 02 02 Prepara't

per l'hivern!
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25 ANYS D’ESPECTACLES A MANRESA

n En la fira dels 25 anys les propostes del 
territori tindran un especial protagonisme 
amb una dotzena de projectes que tenen 
la participació directa de grups, artistes o 
entitats de la ciutat i de la comarca. Dues, 
commemorant també l’Any Ignasià: l’es-
pectacle inaugural, El pou de la Gallina-
Projecte Reditus amb la Cia Voël i la Colla 
Castellera Tirallongues i El Raepte de l’Es-
bart Manresà, una coproducció amb 
l’Agrupació Cultural del Bages i el Festival 
Ésdansa de Les Preses amb la col·labora-
ció de l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sa-
llent on es preestrenarà aquest diumenge. 

 Més entitats i més carrer. La fira acolli-
rà la trobada de bestiari popular de  Xàldi-
ga Taller de Festes i la primera Diada Cas-
tellera sense restriccions, amb Tirallon-
gues, i els Castellers de Lleida i els Minyons 
de Terrassa. La cultura popular manresa-
na també té especial protagonisme al car-
tell d’aquesta edició, encapçalat per un dels 
capgrossos de la ciutat, amb el cos de Xa-
vier Gumà, un dels joves que participen en 
les accions del Pla d’impuls i un dels artis-
tes de l’Obrador d’arrel. El cartell està cre-
at per l’estudi de disseny manresà, Kocori. 

Pel que fa el teatre, a més de l’homenat-

ge a Maria Matilde Almendros (off de Me-
mòria) dues creadores presentaran les se-
ves propostes de petit format: la barcelo-
nina Clàudia Serrahima amb No sabem 
res del campo, fruit d’una residència artís-
tica a Cal Gras i la bagenca Magda Puig 
Torres amb Me & Magdalena. La música i 
el ball aportaran nou propostes de crea-
dors locals: Maria Ribera (Manresa) i Ce-
leste Alías (Sant Joan de Vilatorrada) amb 
Empèlt; el santfruitosenc Adrià Grandia, 
amb Carlos Martorell i Anna Romaní amb 
Re-; la formació bagenca Bauma, que es-
trenarà un treball multidisciplinari de ball 
folk; Pep Gimeno ‘Botifarra’ amb la Unió 
Musical del Bages; les Orquestres Juvenil 
i Simfònica i Banda Simfònica del Con-
servatori de Manresa i Israel Galván amb 
l’Escolania de Montserat. L’Off Humus 
Mediterrani sumarà dues produccions 
creades al Bages: Giravolt amb Batre el Ball 
i el Cor inCORdis, que oferirà Ruta de can-
çons a l’entorn d’una guerra. Quant a la 
dansa, en el nou Off de la fira, l’espectacle 
Fiblades de La Llençadora. Muntatges que 
es completen amb una conferència que 
oferirà avui Glòria Ballús  sobre la relació 
directa de la comarca amb l’Obra del Can-
çoner Popular (Casa Lluvià, 18.30 h).

La bagenca Magda Puig en una imatge de «Me & Magdalena» MARTA GARCIA/FIRA MEDITERRÀNIA

Una quinzena de 
propostes locals

n Un dels canvis que va provocar la pan-
dèmia, l’any passat, va ser el trasllat de la 
Llotja -l’Àrea Professional- del seu lloc 
habitual, el Museu de la Tècnica, fins al 
pati del Casino de Manresa, al centre de 
la ciutat. Era una de les mesures preses 
després d’una edició en què l’activitat 
professional va ser virtual (la del 2020). 
La continuïtat al Casino estava condici-
onada a la valoració final d’organitza-
dors i usuaris. I no hi va haver espai per 
al dubte: com explicava el director artís-
tic del certamen, Jordi Fosas, una en-
questa entre tots els professionals va si-
tuar en el 80 % de valoració positiva o 
molt positiva la centralitat de la llotja. 
Així, l’epicentre de la zona professional 
serà la Taverna de la fira (Cervesa Gui-
neu), situada com en l’edició passada al 
pati del Casino, que augmenta i especi-
alitza els espais, estenent-se dins de 
l’edifici del Centre Cultural el Casino. 

- Centre Cultural el Casino, amb la 
recollida d’acreditacions i diferents es-
pais per  trobades professionals. 

-Taverna de la fira, amb les jornades  
professionals, presentacions de projec-

tes, actuacions artístiques i servei de bar. 
-Nova CarpaPRO amb les reunions 

ràpides i espai de treball. 
-Pati del Casino, amb espai exterior, 

àrea de descans i menjar amb diverses 
foodtrucks. 

-I la Casa Lluvià, seu de la Fundació 
Fira Mediterrània, que acollirà l’atenció 
a la premsa. 

Aquesta centralitat, apuntava Fosas, 
permetrà, també, que l’activitat profes-
sional s’estengui a alguns dels principals 
escenaris de la fira, com el Kursaal i 
l’Anònima, amb itineraris adreçats úni-
cament als programadors, els dies 7 i 8 
d’octubre, per descobrir espectacles de 
l’Obrador d’Arrel en procés de creació.  

L’activitat professional s’inaugurarà 
dijous 6 d’octubre amb un diàleg entre 
Ingrid Guardiola, directora de Bòlit - 
Centre d’Art Contemporani de Girona i 
el músic, compositor i productor Raül 
Refree reflexionant sobre com la tradi-
ció travessa la creació artística i les pro-
gramacions culturals. I ja sense restric-
cions pandèmiques, l’àmbit internacio-
nal es recuperarà amb la trobada de la 
xarxa EFN, l’European Folk Network.

El Casino (pati i equipament) acollirà l’espai professional

La llotja amplia 
espais al Casino

S.PAZ. MANRESA

S.PAZ. MANRESA

ARXIU/OSCAR BAYONA
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Escena 
catalana

ELS ‘QUICOS’ 

Dissabte 8 d’octubre. 20.30 h. Sala Gran del Kursaal. 12/15€ 
uAl nou espectacle, aquests veterans de la Mediterrània fan 
un viatge introspectiu des de les Terres de l’Ebre actuals fins 
a Ilercavònia, l’antic territori de l’època dels ibers. La idea és 
oferir un retrobament entre els orígens i el segle XXI amb 
una proposta basada en cançons populars i de creació pròpia.

FLOWK 
Dissabte 8 d’octubre. 22.30 h. 
Taverna. Gratuït. uEl trio de 
música tradicional estrena Trobada, 
en format de ball folk. Han guanyat 
el Concurs Folkez Blai d’Ermua.

GUILLEM BALLAZ 
Diumenge 9 d’octubre. 16.30 h. 
Auditori Plana de l’Om. 5/10€. 
uSubstrat és un disc basat en anti-
gues cançons de pandero, tonades 
de bressol i fragments de danses. 

JAUME AIATS 
Dissabte 8 d’octubre. 17.30 h. 
Teatre Conservatori. 8/10€ uLa 
balada d’en Solé Sugranyes és una 
òpera de butxaca de polifonies tradi-
cionals sobre el militant anarquista.  

JULIVERT 
Diumenge 9 d’octubre. 01 h. 
Taverna. Gratuït. uAmb to desen-
fadat, recuperen cançons sobre el 
patrimoni col·lectiu, i també inclouen 
peces ballables de Sisa, Catarres...

LIA SAMPAI 
Dissabte 8 d’octubre. 21 h. Auditori 
Plana de l’Om. 5/10€ uEstrena el 
seu tercer treball, Un delta fràgil, en 
el qual reivindica aquest tresor i en 
parla en la seva totalitat.

BAUMA 
Dissabte 8 d’octubre. 19.30 h. 
Taverna. Gratuït. u22 anys 
ballant-la fa un recorregut pel ball 
folk a plaça amb la música de 
Bauma i la dansa de Ciart Dansa. 

CORRANDES SÓN CORRAN-
DES. Divendres 7 d’octubre. 19 
h. Sant Domènec. Gratuït. 
uPresenten un disc de col·laboraci-
ons del folk català i altres territoris, 
amb proposta de concert i de ball.

FENYA RAI! 
Diumenge 9 d’octubre. 21 h. 
Taverna Cervesa Guineu. 
Gratuït. uAquest grup irreverent, 
canalla i fresc estrenarà el seu 
segon treball, Plaça Major. 

FETUS 
Divendres 7 d’octubre. 00.30 h. 
Taverna. Gratuït. uContinuen explo-
rant les històries populars emporda-
neses, amb punk-rock i cançó de 
taverna, a La serra dels perduts.

OMAC JUVENIL 
Dijous 6 d’octubre. 20 h. Taverna Cervesa 
Guineu. Gratuït. uSeguint els passos de 
l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, 
la formació juvenil presenta el treball en pro-
cés de la primera producció, Transatlàntic. 

RE-ROMANÇ 
Diumenge 9 d’octubre. 12 h. Auditori Plana 
de l’Om. 5/10€ uL’espectacle interdisciplinari 
(amb Heura Gaya, Marçal Ramon, Ivó Jordà i 
Atzur) porta a l’actualitat peces del Cancionero 
musical español, una recerca de Felip Pedrell.

ROS 
Dissabte 8 d’octubre. 13 h. Taverna Cervesa 
Guineu. Gratuït. uLa música tradicional catala-
na i la cornamusa, a cavall entre la tradició i la 
modernitat, centra la personal proposta del flau-
tista i sacaire Ricard Ros i Roig (RIU i Qui hi ha?).

ROSER GABRIEL 
Diumenge 9 d’octubre. 17.30 h. Teatre 
Conservatori. 5/10€ uL’arbre humà és el pri-
mer disc de l’acordionista de Ribera de 
Cardós, que mescla estètiques i sonoritats i fa 
una reflexió sobre la relació amb la natura.

Ctra. de Vic, 157 - Manresa
RESERVES: 93 873 51 16 - 609 92 18 25

Cuina especialitzada en peix i marisc,
a més de disposar d’una àmplia

selecció dels millors vins i caves

Cuina especialitzada en peix i marisc,
a més de disposar d’una àmplia

selecció dels millors vins i caves
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Dansa 
i arrrel

MARIA RIBERA SALVADOR 
Diumenge, 9 d’octubre, 18.15 h. Nau 
de l’Anònima. 5/10€ uEmpèlt és un 
espectacle de dansa amb paisatge 
sonor que homenatja la terra. Amb 
Ribera, Marta Rabaneda i Celeste Alías.

ESBART MANRESÀ 

Diumenge, 9 d’octubre, 13 h. Teatre Conservatori. 8/10€ uAmb la 
direcció de Jordi Gros, la batuta escènica de Jordi Aspa i Bet 
Miralta, amb música de Joana Gomila i Laia Vallès, i amb l’assesso-
rament en el moviment d’Anna Romaní, l’Esbart Manresà proposa a 
Ræpte una mirada a la vida de Sant Ignasi cercant un paral·lelisme 
amb la transformació de la dansa tradicional i de la nostra societat.

NOVA GALEGA DE DANZA 
Divendres, 7 octubre, 19.30 i dissab-
te, 8 d’octubre, 21 h. Pati del 
Kursaal. Gratuït uEl paisatge gallec 
atrapat entre la tradició i la modernitat, 
amb la poesia de Celso Emilio Ferreiro.

PATRICIA ÁLVAREZ & VIGÜELA 
TRIO. Divendres, 7 d’octubre, 
17.30 h. Nau de l’Anònima. 5/10€ 
uLa ballarina i el grup qüestionen el 
retrat de la dona que dibuixa el reper-
tori de sons castellans a Mujereson.

FACTORIA MASCARÓ + MAR-
CEL CASELLAS TRIO + GARA-
ZI GOÑIA. Dissabte, 8 d’octubre, 
22.30 h. Sala Petita del Kursaal. 
5/10€ uHomenatge a Manuel Saumell 
i a Pep Ventura. A Cuba i Catalunya.

XAVIER GUMÀ I VERÒNICA 
HERNÁNDEZ. Dissabte, 8 d’octu-
bre, 12 h. Salsa Petita del Kursaal. 
Gratuït uA partir de La Dama de Can 
Fàbregues, diàleg entre els diferents 
estils de dansa a Flor de maig.

L’ESBORD 
Dissabte, 8 d’octubre, 12.30 h. Pati 
del Kursaal. Gratuït. uL’Hereu Riera 
és una peça performàtica de Pere 
Seda: diàleg entre la dansa tradicional 
catalana i la tècnica contemporània.

LES ARCHIPELS 
Divendres, 7 d’octubre, 22.30 h. 
Sala Petita del Kursaal. 5/10€ uLa 
companyia quebequesa s’endinsa en 
el jig, elseu ball tradicional a Accolades 
et quiproquos. També, peça itinerant.

LIN I-CHIN_BARE FEET DANCE 
THEATRE. Diumenge, 9 d’octubre, 
17 h. Sala Petita del Kursaal. 5/10€ 
uLa taiwanesa Lin I-Chin oferirà una 
exploració dels cants de difunts taiwa-
nesos. I una peça en procés de creació.

MINIMÍSSIMA AMB LALI 
MATEU I ROGER CUSIDÓ. 
Dissabte, 8 d’octubre, 11.15 h. 
Pati del Kursaal. Gratuït uA Si 
em vagués, la música acompanya 
el moviment i la paraula.

MAGÍ SERRA 
Divendres, 7 d’octubre, 12.30 h. 
Nau de l’Anònima. Gratuït uEl 
ballarí i coreògraf reflexiona sobre 
com habitem els espais. Un espec-
tacle en procés de creació.

ADRIÁN VEGA 
Dissabte, 8 d’octubre, 19 h. Pati 
de l’Anònima. Gratuït uL’artista 
asturià porta Los Lunares del Puma, 
on explora el videoblog performa-
tiu, i una instal·lació al Casino.

ESBART CIUTAT COMTAL I 
ARNAU OBIOLS. Dissabte, 8 
d’octubre, 16.30 h. Nau de 
l’Anònima. Exhaurit uSolc propo-
sa un diàleg entre la dansa i la 
música de l’Obra del Cançoner.

HARROBI DANTZA BERTIKA-
LA KONPAINIA I OREKA TX.  
Dissabte, 8 d’octubre i diumen-
ge, 9 d’octubre, 20 h. Pl. de la 
Música. Gratuït uDansa vertical i 
so de la txalaparta a Dendu.

ISRAEL GALVÁN I L’ESCOLA-
NIA DE MONTSERRAT.  
Divendres, 7 d’octubre, 20.30 h. 
Sala Gran del Kursaal. 15/18€ uLa 
fascinació infantil del bailaor sevillà pel 
baile de los seises. Amb el cor bagenc.

Tenim tota 
   classe de plantes
que decoren 
    i purifiquen
l'aire de casa

Donem color al teu jardí

Bda. Viladordis. Camí de Viladorada, 19
08243 Manresa 93 874 19 38
www.viverserra.es
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Electrò-
nica

RODIN KAUFMANN + MARIA 
HEIN + AZUCENA MOYA + 
LOÍS PEZET. Dissabte, 8 d’octu-
bre, 18 h. El Sielu. Gratuït. uUn 
espectacle musical i poètic per resigni-
ficar la idea del trobador a Ficus-Indica.

IKRAM BOULOUM 
Dissabte, 8 d’octubre, 20.15 h. El 
Sielu. Gratuït. uNascuda a Torelló, les 
sessions de Bouloum es conceben com 
una literatura sonora: electrònica i estè-
tica musical popular i ball del Magrib.

CRNDS I FRANSY GONZÁLEZ 
Divendres, 7 d’octubre, 19.30 h. El Sielu. 
Gratuït. uEl compositor i productor gallec 
Alberto Cernadas porta el seu primer 
àlbum en solitari. So tradicional i llenguat-
ge tímbric de l’electrònica experimental. 

COR JOVE DE LA UNIÓ AMB 
MARCEL BAGÉS I DAVID SOLER. 
Diumenge, 9 d’octubre, 18.30 h. Sala 
Gran del Kursaal. 8/10€ uLes eines: 
melodies que sonaven durant les jorna-
des de treball al camp a principis del XX.

#MAURIZIAKEZUINORHILL 
Dissabte, 8 d’octubre, 23 h. Nau de 
l’Anònima. 5/10€ uCreadores basques 
s’han ajuntat per fer un directe basat 
en nous formats i folklore digital basc, 
a partir de Maurizia Aldeiturriaga.

MARIA COMA 
Divendres, 7 d’octubre, 11.45 h. Sala 
Petita del Kursaal. Gratuït. uVocal Roots 
és una peça d’arts escèniques basada en la 
veu i el cos humà per explorar la (re)cerca 
de les arrels. En procés de creació.

JOAN COT I PAU BENÍTEZ 
Diumenge, 9 d’octubre, 22 h. En línia. 
Gratuït. uNarro serà el regal de la 25a 
Mediterrània. Un diàleg sonor que 
s’enregistrarà al llarg dels 4 dies de fira: 
tradició, contemporaneïtat i Manresa.

Escena 
Mediter-
rània

MÉLODIE GIMARD 
Divendres, 7 d’octubre, 18.30 h. 
Sala Plana de l’Om. 5/10€ uA partir 
de músiques tradicionals, Gimard dia-
loga amb recursos electrònics en 
l’estrena el seu darrer treball, [in]Time.

PEP GIMENO ‘BOTIFARRA’ I 
LA UNIÓ MUSICAL DEL BAGES 
Avui, 20 h. Sala Gran del Kursaal. 
15€ uDes del 2012, Pep Gimeno uneix 
la rondalla i la banda de música... i ja 
en van més de 200. Aquí amb la UMB.

RESIDÈNCIA CANÇONS DE 
CREACIÓ. Divendres, 7 d’octubre, 13 
h. Taverna de la fira. Gratuït. uLa pro-
posta de sis músics de les Balears des-
prés d’una residència de creació. Amb la 
batuta de Cassandre Balosso-Bardin. 

JÚLIA COLOM 
Dissabte, 8 d’octubre, 19 h. Sala 
Plana de l’Om. 5/10€ uLa mallorqui-
na Júlia Colom presenta a Manresa el 
seu primer treball, Miramar. Tonades 
rurals esquitxades del pop més clàssic.

MAR GRIMALT 
Divendres, 7 d’octubre, 16.30 h.  
Sala Plana de l’Om. 5/10€ uMar 
Grimalt presenta el seu primer EP 
fruit del premi del Concurs Sons 2021, 
Espurnes i coralls, amb Ada Elionor.

MARTÍN MELÉNDEZ I ERMAN-
NO PANTA. Dijous, 6 d’octubre, 19 
h. Sala Plana de l’Om.  5/10€ uUn 
repertori de música i lletres originals 
arrelades a la cultura popular de Cuba 
i Sicília, els seus llocs d’origen.

ANTONIO CASTRIGNANÒ AND TARANTA SOUNDS. Dissabte, 8 d’octubre, 
00.30 h. Taverna de la Fira. Gratuït uAquest virtuós de la pandereta ha esdevingut un 
gran innovador del panorama tradicional italià. Presenta el seu nou disc, Babilonia.

MARALA 

Dissabte, 8 d’octubre, 22 h.  
Teatre Conservatori. 10/12€ 
uEl trio Marala presenta «Jota 
de morir» un nou treball que es 
vol acostar a la mort per enten-
dre millor els finals. Sons més 
orgànics i menys electrònica.

TESA & JONATAN PENALBA 
Dijous, 6 d’octubre, 13 h. Taverna de 
la fira. Gratuït. uLa rapera i el cantant 
valencià s’uneixen per revitalitzar la 
música tradicional valenciana mitjançant 
el rap.  Un camí que no és de sentit únic.

YENALABA 
Dissabte, 8 d’octubre, 21 h. Taverna 
de la fira. Gratuït. u Cançons del 
Llenguadoc i els sons de múltiples tra-
dicions de la Mediterrània pensades 
per despertar les ganes de ballar.

DIVANHANA 
Divendres, 7 d’octubre, 21.30 h. 
Taverna de la fira. Gratuït. uAmb la veu 
de Šejla Grgi, Divanhana rellegeix la músi-
ca tradicional de Bòsnia Hercegovina 
(sevdah). Presenten Zavrslama.

COCANHA  + TARTA RELE-
NA + LOS SARA FONTÁN  

Divendres, 7 octubre, 22 h. 
Teatre Conservatori. 10/12€ 
uEls tres duets s’han unit per 
crear un espectacle musical 
que aborda el món del tèxtil a 
4132314.
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QUATRE ITINERARIS MÉS

Llegat i 
memòria

MÚSIQUES DEL CORREFOC 
Dissabte, 8 d’octubre, 13 h 
Claustre del Museu Comarcal 
uLes Orquestres juvenil i simfònica i 
la Banda simfònica del Conservatori 
compartiran escenari amb el bestia-
ri del correfoc de Manresa.

Ciutat i 
cultura 
popular

TROBADA DE BESTIARI 
Dissabte, 8 d’octubre, 12 h  i 
19.30 h. Itinerant. uXàldiga i 
l’Agrupació de Bestiari Festiu 
organitzen una trobada de besti-
ari popular. Al matí, sense foc; a 
la tarda amb enceses de lluïment.

DIADA CASTELLERA 
Diumenge, 9 d’octubre, 12 h. 
Plaça de la Fira (Sant 
Domènec) uDiada castellera 
amb els Tirallongues de 
Manresa, els Castellers de 
Lleida i els Minyons de Terrassa,

ALÍCIA BUIL 
Dijous 6 d’octubre. 11 h. Plaça de la 
Música. Gratuït. uMemòria sota 
l’aigua ret homenatge als habitants 
dels pobles negats degut a la prolife-
ració de preses durant el franquisme.

DE PAPER 
Divendres 7 d’octubre. 9.30 i 11 h. 
Els Carlins. 5/10€ uMiranius és un 
espectacle sobre la coexistència de 
diverses espècies animals i les conse-
qüències que hi té l’empremta humana.

SAMFAINA DE COLORS 
Divendres 7 d’octubre. 9.30, 11 i 15.30 
h. Teatre Conservatori. 5/10€ uSense 
lluna reflexiona sobre l’harmonia uni-
versal a través de la música. Les fases 
lunars representen el cicle de la vida.

COMPANYIA JORDI FONT 
Diumenge 9 d’octubre. 12 i 18.15 h. 
Conservatori de Música. 5/10€ uElls 
i jo o aquella sensació que els arbres et 
miren és una aventura creada a partir 
d’un imaginari de bèsties fantàstiques.

FIL D’ARENA. Dissabte 8 d’octu-
bre. 20.30 h. Els Carlins. 5/10€ uLa 
companyia de dansa-teatre del País 
Valencià presenta Nimbes, amb deu 
dones de 4 a 70 anys per parlar del 
llegat invisible que ens transmetem. 

MAGDA PUIG TORRES 
Diumenge 9 d’octubre. 13, 17 i 19.30 
h. Conservatori de Música. 5/10€ uLa 
bagenca reivindica a Me & Magdalena 
la figura de les àvies que només han 
passat a la història a nivell familiar.

ASSUMPTA MERCADER I A 
PIACERE GRUP VOCAL 
Divendres 7 d’octubre. 19 h. 
Conservatori de Música. 5/10€ uA 
partir de llegendes de Montserrat parla 
de la línia que separa realitat i ficció.

CLÀUDIA SERRAHIMA 
Dissabte 8 d’octubre. 17, 19 i 21.30 h. 
Conservatori de Música. 5/10€ uNo 
sabem res del campo és una proposta 
de teatre d’objectes i petit format 
sobre el món rural i la transhumància. 

JONÁS DE MURIAS 
Dissabte, 8 d’octubre, 21.30 h i diu-
menge, 9 d’octubre, 11 h. Capella del 
rapte. 5/10€ uA Sebe, Jonás de Murias 
remescla material sonor i lletres d’arxius 
de música tradicional. Folklore i geografia.

ELECTROGRALLA 
Diumenge, 9 d’octubre, 19.30 h. 
Taverna de la fira.  Gratuït. uPrimer 
disc en solitari del graller sallentí Roger 
Andorrà, un recull de peces i tonades 
populars produïdes per Llibert Fortuny.

ADRIÀ GRANDIA + CARLOS 
MARTORELL + ANNA ROMANÍ. 
Dijous, 6 d’octubre, 17.30 h. Nau de 
l’Anònima. Gratuït. uRE- és una provo-
cació en escena per reflexionar a partir 
de la tradició. Amb el  bagenc Grandia.

OMIRI 
Divendres, 7 d’octubre, 23 h. 
Taverna de la fira. Gratuït. uOmiri és 
un dels projectes actuals més originals 
de reinvenció de la música popular por-
tuguesa. Tradició rural i cultura urbana.

MOLL DE L’OS (ÀFRICA LLO-
RENS). Divendres 7. 13 h. Nau de 
l’Anònima. Gratuït. uForadada està 
inspirada en la llegenda de Montserrat. 
A través del moviment amb un cistell 
de vímet qüestiona el gènere.

MOS MAIORUM 
Dissabte 8 d’octubre. 13 i 16.30 h. 
Sala Gran del Kursaal. 5/10€ uEl 
col·lectiu teatral proposa amb Solar un 
ritual catàrtic on multitud de testimo-
nis parlen de la transició energètica.

ZUM ZUM TEATRE 
Dissabte 8 d’octubre. 22 h. 
Conservatori de Música. 5/10€ 
uEstrena d’El testament, en el qual 
un home que adora els musicals canta 
desafinat amb un ull de vidre.

CIA D’ES TRO 

Divendres 7 d’octubre. 11 i 18 
h. Plaça de la Música. Gratuït. 
uGuillem Vizcaíno fusiona en 
l’espectacle contemporani Poi 
les arts del circ amb el popular 
joc de la baldufa i les arrels de 
la cultura mediterrània.
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La manresana 
Maria Matilde 
Almendros 
torna a escena
S.PAZ. MANRESA

n La darrera peça teatral que va interpretar 
l’actriu i locutora manresana Maria Matil-
de Almendros, de la qual enguany es com-
memora el centenari del seu naixement, 
serà  protagonista d’un dels espectacles del 
nou off de memòria i narració oral de la Fira 
Mediterrània.  Es tracta de La Senyora Flo-
rentina i el seu amor Homer, que va dirigir 
Mario Gas el 1993 i que, en format de lec-
tura dramatitzada, portaran a escena ac-
tors i actrius de la Coordinadora de la Ca-
talunya Central de la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de Catalunya.  Diu-
menge, 9 octubre, 11 h, vestíbul del Conser-
vatori Municipal de Música. Gratuït. El se-
gon espectacle del nou off serà  Llegendes 
del Montseny, de Gualba Mots, amb un re-
cull d’històries protagonitzades per perso-
natges com les dones d’aigua, els gegants o 
la Molsosa. Dissabte, 11 h, vestíbul del Con-
servatori Municipal de Música. Gratuït Maria Matilde Almendros

IMATGE PROMOCIONAL

Nou Off: 
Memòria 
i narració 
oral

Dansa de la 
Catalunya  
Central a la 
Fàbrica Nova
S.PAZ. MANRESA

n L’Off del Pla d’impuls a la dansa d’arrel in-
clou sis propostes centrades en els esbarts. 
Com a plat fort, Fiblades, a càrrec de La Llan-
çadora, la nova xarxa de dansa d’arrel de la 
Catalunya central formada pels esbarts Nou 
Sant Jordi de Gironella, Dansajove de Navàs 
i l’Esbart Vila de Sallent. El muntatge, creat 
i dirigit per Núria Hontecillas i a càrrec de 
21 ballarins, es va estrenar el 18 de juny  a 
Sallent. El muntatge recull la vida a les co-
lònies tèxtils dels tres municipis del Llobre-
gat, posant de relleu l’abús, l’explotació la-
boral o la silenciada homosexualitat en un 
sistema colonial reclús i opac. Dissabte, 8 oc-
tubre, 20.30 h. Fàbrica Nova. Preu: 5/10 €. 

La resta de propostes, gratuïtes i al pati 
del Kursaal, aniran a càrrec de l’Esbart Ciu-
tat Comtal; l’Esbart Sant Cugat i l’Esbart Sant 
Martí de Barcelona. També, en procés de 
creació, els futurs espectacles de l’Esbart 
Dansaire Sícoris i l’Esbart Santa Tecla.Una escena de «Fiblades»

 M. VILASECA/LAGOKA

Nou Off: 
Dansa 
d’arreu

SARAUTO. SANT FRUITÓS DE BAGES - IGUALADA - Tel. 93 877 20 00 - 93 803 30 00 - www.sarauto.com
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CINC OFF I ELS RIZOMES

12 concerts al 
Sons, l’Humus 
i Cases de la 
Música 
S.PAZ. MANRESA

■ Els dos nous Off anteriors de la Mediter-
rània se sumen als tres ja habituals, tots ells 
dedicats a la música:  el  Concurs Sons de la 
Mediterrània, organitzat pel Grup Ender-
rock i el Centre Artesà Tradicionàrius: Bum 
Ditty, Catalina Marraixes i Joana Dark (els 
tres concerts es faran el dijous 6 d’octubre, a 
partir de les 22.30 h, a la Taverna de la Fira-
Pati del Casino); l’Humus Mediterrani, que 
organitza D’Arrel amb les propostes emer-
gents més properes a l’arrel: Abeniara, Alu-
ca, Biterna, Cor Incordis, Giravolt i Les Aoé-
dées (els concerts es faran del 7 al 9 d’octubre 
en diferents escenaris (Espai Òmnium, Pla-
ça de la Fira-Sant Domènec i itinerant); i l’Es-
cenari Cases de la Música, amb els grups 
seleccionats dins del Programa de Suport a 
la Creació de Cases de la Música: Amaren, 
Lasta Sanko i Pasquines (els tres concerts es 
faran el dissabte 8 d’octubre, a partir de les 21 
h, a la Plaça de la Fira-Sant Domènec). El duet lituanolibanès Amaren

FERNANDO FLORIT/FIRA MEDITERRÀNIA

Els tres Off 
tradicionals: 
música

Arriba l’Hostal 
Càntut: quatre 
dinars per  
cantar al Glaç
S.PAZ. MANRESA

■ Els Rizomes de la fira, que volen redesco-
brir persones de la cultura popular a través 
d’activitats paral·leles, es dediquen a l’Obra 
del Cançoner Popular, que celebra el seu 
centenari.  Formaran part d’aquestes activi-
tats l’Hostal Càntut a la Fira, un espai per 
cantar tot gaudint d’un àpat; una exposició, 
dues conferències i un taller per a escoles. 
Aquestes activitats se sumen a dues propos-
tes de la programació oficial lligades a l’Obra 
del Cançoner: Les eines i Solc. L’Hostal Càn-
tut, que vol recrear les vetllades a hostals i ta-
vernes, en què els comensals cantaven can-
çons tradicionals al voltant del vi o d’un bon 
àpat, acollirà quatre dinars per cantar, amb 
les actuacions de Quedem en Paus, Carles 
Belda, Betzuca, Julivert i la dinamització de 
membres del grup Germà Negre i de l’orga-
nització del Càntut. Els àpats tindran lloc del 
6 al 9 d’octubre, al pati del Restaurant Glaç 
(14 h): Preu: 24,50 € (inclou dinar).Carles Belda, al Glaç el 7 d’octubre

CÀNTUT

Rizomes: 
Obra del 
Cançoner 
Popular 

Emissions CO2 (g/km): 110-120. Consum mig (l/100 km): 4,9-5,3 
*Preu corresponent a Toyota C-HR Electric Hybrid 125H Advance. Preu per �nançar: 27.950€ (PVP al comptat sense serveis: 29.050€). Entrada: 9.160,75 €. TIN: 7,95%. TAE: 9,26%. 49 mesos: 48 quotes de 200€/mes i 
darrera quota: 15.410,91€. Comissió dobertura �nançada (2,99%): 561,80€. Import total del crèdit: 19.351,05 €. Import total degut: 25.010,91€. Preu total a terminis: 34.171,66 €. Cost total del crèdit: 6.221,66 €. Import 
dels interessos: 5.659,86 €. Sistema damortització francès. Oferta �nancera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank GmbH sucursal a Espanya. Capital mínim per �nançar 11.000€. IVA, transport, impost de 
matriculació, promoció, aportació del concessionari inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal·litzada i equipament opcional no incloses. Inclòs paquet Toyota Easy Plus amb 4 anys de Garantia i 4 anys 
de manteniment (un manteniment cada 15.000km o un any, el que abans passi). Inclou l’extensió de garantia Toyota Relax, un cop �nalitzat el període de garantia original de fàbrica, el client podrà renovar cada any la 
seva extensió de garantia en fer la revisió a la xarxa de tallers o�cials Toyota. Fins a 10 anys o 185.000 km (el que primer passi). Consulteu més informació al vostre concessionari. Model visualitzat no correspon amb el 
model ofert. Oferta vàlida �ns el 30/09/2022 a Península i Balears. Promoció no acumulable a altres ofertes o descomptes. Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a �otes. Oferta oferta per Toyota España 
S.L.U. (Avda. Brussel·les, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Per a més informació consulta al teu concessionari habitual oa toyota.es Els nivells de consum de combustible així com d’emissions de CO2 
es mesuren en un entorn controlat, d’acord amb els requisits de la normativa Europea. Per a més informació o si esteu interessats en els valors d’un vehicle amb diferent acabat, contacteu amb Toyota España, S.L.U. o 
el seu concessionari Toyota. El tipus de conducció juntament amb altres factors (condicions de carretera i meteorològiques, trànsit, conducció del vehicle, equip instal·lat després de la matriculació, càrrega, nombre 
de passatgers, etc.) juga un paper en el consum de combustible i emissions de CO2.

NOU TOYOTA C-HR
ELECTRIC HYBRID
L’EXTRAORDINARI ESDEVÉ UN REFERENT

ARA AMB SISTEMA MULTIMÈDIA TOYOTA SMART 
CONNECT AMB PANTALLA MÉS GRAN, NOVES 
LLANTES DE 45,72 CM (18”), TAPISSERIA DE TELA I 
CUIR SINTÈTIC I MOLT MÉS

48 quotes. Entrada: 9.160,75 €. 
Última quota: 15.410,91 €. 
T.I.N.: 7,95%. *T.A.E.: 9,26 %.

200€
PER

AL MES
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Conservatori 
de Música

7 espectacles

Plaça de  
la Música

3 espectacles

Plaça Hospital

1 espectacle

Plaça Major

1 espectacle

Sala Els Carlins

2 espectacles

Sala Plana de l’Om

7 espectaclesEl Sielu

3 espectacles

Teatre Conservatori

6 espectacles

Plaça de la Fira 
(plaça Sant Domènec)

10 espectacles

Plaça de Sant  
Ignasi Malalt

1 espectacle

Espai Òmnium

1 espectacle

Capella 
del Rapte

1 espectacle

Museu Comarcal 
de Manresa

2 espectacles

L’Ànònima

8 espectacles
Casa Lluvià

Espai de la Fira

Restaurant Glaç

1 espectacle

Taverna de la Fira 
(pati del Casino)

17 espectacles

Centre Cultural 
del Casino

2 espectacles

Fàbrica Nova

1 espectacle

Teatre Kursaal

18 espectacles

Nous espais: la Fàbrica 
Nova i el restaurant Glaç  

n La Mediterrània tornarà a ocupar espais tan em-
blemàtics com la plaça Sant Domènec (la plaça de la 
Fira), la plaça Major i el passeig Pere III, amb les pa-
rades del FiraPasseig. També es recuperen d’altres 
que fa temps que no eren seus de la fira, com el Con-
servatori Municipal de Música i la plaça de la Música 
(que agafen molt protagonisme) i la Capella del Rap-
te, i altres de nous, com el Restaurant Glaç (que aco-
llirà l’Hostal Càntut) i  l’espai fabril de la Fàbrica Nova.

Entrades de pagament 
per a trenta espectacles

n Dels 71 espectacles que conformen la programa-
ció de la fira, 33 són de pagament, la majoria amb 
entrada anticipada a 5 euros (10 a taquilla).  Les en-
trades es poden adquirir a la web de la fira (www.fi-
ramediterrpania.cat). Durant els dies de la fira es po-
dran adquirir a les taquilles del Kursaal: dijous 6 d’oc-
tubre: de 10 a 13 h i de 16 a 20 h; divendres 7: de 10 a 
13 h i de 15.30 a 23 h; dissabte 8: de 10 a 13 h i de 15.30  
a 23 h; i diumenge 9: de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
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La FIBRA ÒPTICA
del Bages i el Berguedà

L’autèntica FIBRA ÒPTICA de Proximitat
Tel. 938 74 81 70 | info@connectafibra.cat | www.connectafibra.cat
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La música ens 
transforma

Mediterrània!

Av. U
08242 Manresa
www.umanresa.cat
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