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Les cultures són el resultat de la suma del llegat dels avantpassats, 
que fan que cada arrel sigui única, amb un llenguatge comú i uns ritus 
que la identifiquen. Tant si es tracta d’una cerimònia antiquíssima 
com de noves formes de comportament contemporani, els rituals 
col·lectius destaquen sovint per la seva força estètica, uns codis 
depurats i una implicació comunitària que els converteix en 
una potent font d’inspiració per als artistes. La Fira d’enguany 
presentarà un bon nombre de propostes que incideixen en aquesta 
idea. 

KUKAI DANTZA INAUGURARÀ LA FIRA A LA NAU CENTRAL DE LA SEU DE 
MANRESA AMB L’ESPECTACLE ERRITU

La inauguració de la Fira d’enguany, anirà a càrrec de la companyia 
basca Kukai Dantza, el prestigiós coreògraf israelià Sharon 
Fridman, que portaran, amb la participació especial de l’Orfeó 
Manresà i en primícia a Catalunya, el seu espectacle Erritu (ritual) a 
la nau central de la Seu de Manresa. És l’espai ideal a la capital del 
Bages per aquest viatge pels diferents estats de la vida mitjançant 
els ritus de pas individuals i col·lectius.

UN RITUAL ANCESTRAL MAPUTXE, UNA BALLARINA COREANA, UN TALLER 
MECÀNIC I LA TRADICIÓ PIRENAICA DE LES FALLES, TAMBÉ A ESCENA 

La Fira acollirà la proposta de la coreògrafa Eva Yerbabuena, que 
tendeix ponts entre les tradicions flamenca i japonesa. També 
programarà dues coproduccions amb el Mercat de les Flors que, 
en forma de residències de creació d’una setmana, segueixen 
el fil dels rituals. Per una banda, a El moviment de les coses que 
prenen temps, la prestigiosa ballarina coreana Ji Hye Chung i un 
grup multidisciplinar d’artistes reflexionaran sobre la llibertat 
d’expressió, partint de la força de la tradició i la dansa col·lectiva. 
I de l’altra, l’estada del ballarí i coreògraf Juan Carlos Lérida en 
un taller mecànic de Manresa, que sota el títol Máquinas Sagradas, 
inicia la creació de la seva nova aventura artística. Un dels altres 
plats forts de l’edició d’enguany serà la proposta del coreògraf xilè 
Ricardo Curaqueo amb Malen, espectacle protagonitzat per setze 
dones i dedicat al llegat ancestral maputxe. La trapezista Júlia 
Farrero també farà una residència artística a la Fira, en ple procés 
de creació de l’espectacle Teia, inspirat en la tradició pirenaica de 
les falles. Finalment, en connexió amb el concepte dels rituals, 
Carles Dénia, el cantant valencià, estrenarà a Catalunya la seva 
adaptació del Cant Espiritual d’Ausiàs March i Societat Doctor 
Alonso que, habituada a trencar barreres escèniques, ens proposa 
la connexió entre allò popular –la pandereta- i allò espiritual, en 
aquest cas, la poesia de San Juan de la Cruz. El cicle inclourà 
també un espectacle amb balls d’arrel vinculats al fet religiós a 
càrrec de l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes.

LA CULTURA POPULAR ÉS RITUAL A LA 21A FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA
Durant quatre dies i a través de la programació, la Fira explorarà la relació entre cultura popular, 

espiritualitat i comunitat i com aquesta connexió pot inspirar la creació escènica contemporània.

Cinc espectacles de la programació tindran 
lloc a la Seu de Manresa, convertida en el 

centre neuràlgic d’aquesta edició
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ARTS ESCÈNIQUES & TRADICIÓ

La Fira proposa més espectacles que mostren com la tradició i 
la cultura popular són eines poderoses per a la creació escènica 
contemporània. En l’àmbit del circ destaquen Animal Religion 
amb Fang, basat en la transformació del cos i el fang mitjançant 
l’acrobàcia. En dansa, Sa mateixa, la proposta que ha unit sobre 
l’escenari a la cantant manacorina Joana Gomila i a la coreògrafa 
i ballarina barcelonina Lali Ayguadé per reflexionar sobre la 
memòria col·lectiva; i també la peça guanyadora de la darrera edició 
del Premi Delfí Colomé, Pilar de dos, un joc de dansa contemporània 
inspirat en el món casteller creat i interpretat per Clàudia Gómez 
i Raquel Viñuales Finament, el Cabaret 13 del coreògraf Roberto 
G. Alonso, que amb molt sentit de l’humor i les dosis justes de 
nostàlgia i erotisme porta al present l’esperit burlesc d’aquelles 
sessions canalles del Paral·lel que van marcar època a principis 
del s. XX.

JAZZ & FOLK

La connexió entre la música tradicional i la improvisació 
contemporània és també un dels segells de la Fira. Per una banda, 
hi ha el projecte comú entre el pianista andalús i personalitat 
fonamental del flamenc jazz Chano Domínguez i el destacat 
trompetista sard Paolo Fresu. També combinen de forma magistral 
les dues disciplines musicals el cor d’homes de polifonia occitana 
Vox Bigerri i el bateria novaiorquès Jim Black. El brillant violinista 
polonès Janusz Prusinowski ha convidat a l’intrèpid graller català 
Manu Sabaté a formar part de la seva banda i explorar junts 
sofisticades possibilitats tímbriques i rítmiques a mig camí entre 
Polònia i Catalunya. La impactant fusió mediterrània de Sirventès 
a càrrec de tres músics majúsculs com Manu Theron, Grégory 
Dargent i Etienne Gruel. I, finalment, la Megacobla dels Za!, un 
experiment que, a partir de la improvisació lliure, vol portar el so 
de la cobla a territoris encara desconeguts.

JOCS & FAMÍLIA

La Plaça Major es converteix en un espai d’experimentació lúdica 
per als més petits amb les titelles de Galiot Teatre i uns fabulosos 
Enginys Eko.Poètics. També en l’àmbit familiar, destaquen les 
propostes musicals que connecten amb el món tradicional de 
Samfaina de colors, amb la seva versió de la Caputxeta Vermella, 
farcida de cançons sobre els mesos de l’any; el Somni del drac, que 
amb L’Agència Secreta de Paraules acostarà el món de la glossa als 
més menuts, i el concert didàctic dels castellans Fetén Fetén a El 
mágico planeta de los instrumentos insólitos.

AL CARRER!

L’espai públic de Manresa s’omple d’art per la Fira Mediterrània. 
Espectacles itinerants i places plenes de circ, teatre i dansa 
amb propostes com Circ Pistolet, que amb Quan no tocàvem 
de peus a terra reflexiona sobre la importància de l’amistat; 
l’univers fascinant de l’hispanofrancès Yifan, farcit de poesia i 
sentit de l’humor, a Gritando sin hacer mucho ruido; els francesos 
Cirque Rouages, que tornen a Manresa ficant-se en la pell de dos 
persones migrants a la Mediterrània per convidar els espectadors a 
acompanyar-los en la seva odissea, i Quixote dels hispanoargentins 
Grupo Puja!, un muntatge de gran format que, a partir del mite del 
Cavaller de la Manxa, combina teatre, dansa i acrobàcies aèries 
amb música en viu i enginyeria.

ALTRES NOMS DESTACATS DE LA 21A EDICIÓ
116 companyies i 154 funcions d’arts escèniques & patrimoni i músiques del món & folk 

ompliran els carrers de Manresa del 4 al 7 de setembre.
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JORDI SAVALL & CARLOS NÚÑEZ I PAS PER LA PAU D’ADA 
VILARÓ: LES JORNADES PÒRTIC DE LA FIRA

La performance d’Ada Vilaró, Un pas per la pau, serà 
el primer pòrtic d’enguany. Després del seu inici el 
30 de setembre a Món Sant Benet aquest projecte 
portarà a l’artista a fer un recorregut en silenci de 
sis dies pel Bages, incloent, entre d’altres, indrets 
com Montserrat i el Centre Penitenciari Lledoners. La 
caminada la farà en companyia de diferents voluntaris 
i col·lectius de la comarca i es tancarà davant de la 
Seu de Manresa, el dia 5 d’octubre en el marc de la 21a 
Fira Mediterrània. Jordi Savall i el gaiter Carlos Núñez 
protagonitzaran el segon pòrtic per anar obrint boca 
fins que la programació de la 21a edició comenci. El 
concert tindrà lloc l’1 d’octubre a les 21h a la Sala Gran 
del Teatre Kursaal. 

GESTIÓ JURÍDICA, MEDI AMBIENT I INTERNACIONALITZACIÓ, EIXOS DE L’ACTIVITAT 
PROFESSIONAL DE LA FIRA MEDITERRÀNIA

Més enllà de la seva oferta artística, la Fira Mediterrània de Manresa és un 
mercat, un punt de trobada entre venedors –distribuïdores d’espectacles, 
mànagers, companyies, etc.-, i els compradors potencials de les seves 
propostes. L’espai d’interacció d’aquests actors és la Llotja Professional, la zona 
de negoci del mercat manresà que ja fa diverses edicions que s’ubica al Museu 
de la Tècnica. Durant tres dies, aquest espai acollirà l’extensa programació 
que Fira Mediterrània organitza exclusivament per als més de mil acreditats. 
Destaquen les jornades professionals, enguany dedicades als aspectes jurídics 
de la gestió cultural: cooperativisme, drets de propietat i assegurances, i la V 
edició del Wine&Fest Forum, el Congrés Internacional de Festivals de Músiques 
del Món i Folc que oferirà eines als festivals per millorar la seva sostenibilitat 
mediambiental. La programació es completa amb diverses presentacions de 
projectes culturals, showcases (càpsules artístiques), reunions ràpides (speed 
datings), reunions de treball en xarxa i la zona d’exposició, amb més de quaranta 
estands.

Venda anticipada

Fins al 3 d’octubre, a preu reduït

A les taquilles del Kursaal: 
Passeig Pere III, 35. Manresa

Matí: dissabtes d’11h a 13h 
Tarda: de dimarts a diumenge de 18h a 21h

Per telèfon al 938 723 636 en horari de taquilla

Al web www.firamediterrania.cat (servei sense comissions)

Concerts a la Sala Stroika 
venda exclusiva a 
www.stroika.cat 
www.estepamediterrania.cat

Venda durant la Fira

Taquilles del Teatre Kursaal: 
En l’horari habitual

Taquilles a la Plaça Sant Domènec: 
Dijous 4, d’11 a 21h 
Divendres 5, de 10h a 23h 
Dissabte 6, de 10h a 23h 
Diumenge 7, de 10h a 18h

A l’espai d’actuació: 
Mitja hora abans de l’espectacle

Fira Mediterrània de Manresa ofereix avantatges 
especials als següents col·lectius: Subscriptors de 
Regió 7 // Socis TR3SC // Socis FNAC // Carnet Jove 
// Socis del Galliner // Socis d’Imagina’t // Socis de 
Tradiball // Endansa // Socis d’Abacus // Apropa Cultura 
// Escena 25 // Majors de 65 anys // Menors de 25 anys

Els grups de més de 15 persones tenen 
un descompte especial sobre el preu 
de l’entrada. Més informació al telèfon 
938 753 402 o a info@mees.cat.

Disponibles fins al 3 d’octubre a les taquilles 
del Kursaal. Els avantatges especials NO són 
acumulables al TOC i a la venda anticipada.

Els menors de 3 anys no paguen si no ocupen 
seient.


