
L’any de la represa
La Fira Mediterrània de Manresa, del 14 al 17 d’octubre, 
creix en espectacles en la segona edició amb pandèmia
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Suplement especial 
de la Fira Mediterrània 

DIVENDRES, 8 D’OCTUBRE DEL 2021

Un moment de      
l’assaig, ahir,  de 
l’OMAC, que 
obrirà la fira
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■ És la fira de la recuperació. I 
aquesta perspectiva és diametral-
ment oposada a la de l’any passat 
quan el mateix dia de la inaugura-
ció, la Mediterrània va haver 
d’afrontar un reajustament horari 
pel toc de queda i el tancament de 
la restauració. Enguany, el mercat 
d’espectacles manresà -si no hi ha 
res de nou- arriba amb l’obertura 
dels locals d’oci nocturn i, sobre-
tot, amb el retorn d’activitats que, 
l’any passat es van haver de sus-
pendre: es recupera la llotja física, 
els offs i els actes de cultura popu-
lar, com els castellers. Una última 
hora aplaudida malgrat les restric-
cions. El focus vermell, però, con-
tinua posat sobre els actes multi-
tudinaris i de carrer: aquest any, 
tampoc. La Mediterrània celebra-
rà del 14 al 17 d’octubre la seva 24a 
edició i ho farà amb més especta-
cles i amb més professionals. Serà 
el seu segon any de pandèmia.  

La normalitat encara no ha ar-
ribat i això es traduirà en les indis-
pensables mascaretes, en les dis-
tàncies i de moment, també, en 
l’aforament: el 70 %. I pendents de 
si la reobertura que s’in-
tueix possibilita 
arribar al 100 

% de la capacitat els dies de fira.  
Fins ahir, ja hi havia una desena 
d’espectacles amb entrades ex-
haurides. Entre ells, l’inaugural.  

La creació jove 
Els artistes joves que utilitzen l’ar-
rel com a motor creatiu és un dels 
eixos principals de la programació 
d’aquesta edició, com explica el di-
rector artístic de la fira, Jordi Fo-
sas. Joves que, allunyats per edat 
de la necessitat de trencar amb una 
tradició entesa únicament com a  
identitària , la conceben com a ma-
terial artístic per «crear projectes 
contemporanis d’una manera to-
talment desacomplexada». La tra-
dició ja no és rònega sinó «materi-
al de proximitat» que es redesco-
breix amb nous formats. I un 
d’aquests noms propis de «l’apos-
ta pel talent emergent» és l’Or-
questra de Músiques d’Arrel de Ca-
talunya (OMAC), que inaugurà la 
Mediterrània, dijous que ve, al Te-
atre Kursaal (21 h) amb Trencadís. 
L’OMAC farà a Manresa «la seva 
presentació oficial amb el seu pri-
mer projecte» que lidera el com-
positor i director Daniel López 

amb la cantant Anna Fer-
rer (ambdós a la 

imatge 

d’aquesta pàgina). L’OMAC és una 
formació orquestral integrada per 
trenta-un músics joves «que s’han 
format en instruments de música 
d’arrel a l’ESMUC i al Liceu» (un al-
tre canvi de paradigma). En la 
plantilla que l’integren, músics ba-
gencs com Adrià Grandia i Alba 
Careta. 

67 propostes artístiques 
La programació d’aquesta edició  
tindrà 67 propostes (22 més que el 

2020), de les quals 43 en són estre-
nes. N’hi haurà 37 de música (1 de 
pública familiar); 30 d’arts escèni-
ques, de les quals 16 de dansa i cirs 
i 14 de teatre i instal·lacions (5 de 
públic familiar). Dels 67 especta-
cles, 44 procedeixen de companyi-
es catalanes; 18 de la resta de l’es-
tat i n’hi haurà 5 d’internacionals. 
Com veuran en aquestes pàgines, 
la programació s’articula en sis iti-
neraris: escena catalana, músi-
ques del món, més enllà de Medi-
terrània, dansa i circ, teatre i ins-

tal·lacions i propostes fami-
liars i escolars, en la re-

cuperació, també, 
del Firaescoles. 

SUSANA PAZ. MANRESA
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El mercat, del 14 al 17 
d’octubre, posa el focus 
en la creació jove com 
l’OMAC, que l’inaugurà 
amb entrades exhaurides

La Mediterrània recupera el pols
La fira torna amb més espectacles, llotja física i la represa d’activitats suspeses l’any passat per una pandèmia encara present
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Kocori repeteix 
el joc de mirades 
en els cartells

La imatge de la 24a Fira de la 
Mediterrània ha estat creada 
seguint el joc de mirades de 
l’any passat de l’estudi de 
disseny manresà Kocori. El 
concepte creatiu de la imatge 
és la interacció entre artis-
tes, públic i professionals: les 
mirades polièdriques sobre 
l’arrel que defineixen, com 
explica el seu director artís-
tic, el certamen. Enguany 
s’han tornat a preparar tres 
versions. Al cartell musical, 
el santfruitosenc Adrià Gran-
dia sosté una viola de roda, 
amb la mirada riallera d’un 
home d’edat avançada. Al 
cartell d’arts escèniques, la 
Sònia Serra, de l’Esbart Man-
resà, fa un pas de dansa, 
mentre sosté els ulls d’una 
noia d’una altra ètnia. Final-
ment, al de cultura popular i 
associacionisme, dues caste-
lleres dels Tirallongues fan 
un pilar, mentre la base sosté 
la mirada de sorpresa d’una 
noia de més edat.  

KOCORI

n La pandèmia va fer, l’any passat, 
que la llotja física, ubicada fins lla-
vors al Museu de la Tècnica, passés 
a ser virtual. Enguany, la Mediter-
rània recupera l’espai físic de la llot-
ja però el trasllada al centre de la 
ciutat, on tindran lloc presencial-
ment les activitats professionals. 
L’epicentre serà el pati del Casino i 
s’estendrà a la seu de la fira,  a la 
Casa Lluvià) i al Teatre Kursaal. La 
Casa Lluvià serà el punt de rebuda 
dels professionals per recollir les se-
ves acreditacions. La carpa que 
s’instal·larà al pati del Casino (la Ta-
verna de la Fira), climatitzada i tan-
cada, explica el director artístic de 
la Mediterrània, Jordi Fosas, tindrà 
un doble escenari. El petit servirà 
per als ponents de les jornades pro-
fessionals i el gran per a les actua-

cions.  A l’exterior de la carpa hi 
haurà taules i cadires per a les reu-
nions ràpides i serà el punt de par-
tida dels itineraris artístics per als 
professionals. També, al pati, hi 
haurà servei de bar i una food-truck.  

De 10 a 6 de la tarda, tota aques-
ta àrea de la Taverna de la Fira 
(l’anomenada ÀreaPRO) només 
serà per a professionals acreditats 
però a partir de 2/4 de 7 de la tarda, 
passarà a ser la Taverna de la Fira, 
amb activitats per al públic que 
hagi comprat l’entrada i els profes-
sionals que hagin fet reserva cor-
responent. L’aforament màxim serà 
288 persones (interior i exterior). La 
nova ubicació de la llotja, al centre 
de la ciutat, era una reclamació dels 
professionals. Segons Fosas, «s’ha 
de veure com funciona i si li donem 
continuïtat».

S.PAZ. MANRESA

La llotja se’n va 
al pati del Casino

L’interior de la Taverna de la Fira, l’any passat ARXIU/MIREIA ARSO

n Una de les novetats del certa-
men per a aquesta edició és 
l’Obrador d’arrel, un programa 
pensat per a donar suport als artis-
tes i a les produccions que explo-
ren la cultura popular des d’una 
vessant contemporània i que és la 
continuació, potenciada, del labo-
ratori de creació que impulsa la 
fira de fa anys. El programa té la 
col·laboració d’una vintena d’en-
titats, empreses i institucions en la 
coproducció dels muntatges amb 
un clar objectiu: crear un circuit 
d’exhibició arreu del país. 

 La presentació, el passat mes 
de maig, es va fer a l’obrador de 
Mosaics Martí, on els artesans mo-
saïcistes treballen amb les tècni-
ques del segle XIX però amb estè-
tica contemporània. Una filosofia 
que té el mateix «ADN de la fira», 
apuntava en la presentació el di-
rector artístic de la Mediterrània, 
Jordi Fosas. L’Obrador es concep 
en tres nivells: acompanyar els ar-
tistes en tot el procés; crear xarxa 
amb altres festivals, equipaments 
i fires i fomentar maridatges entre 
creadors contemporanis i el teixit 
associatiu. Enguany de l’Obrador 

es podran veure 14 propostes: 
l’OMAC (Trencadís) que inaugu-
rarà la fira; Adrià Grandia (Re-); Al-
manac, 40 anys (revisitació del pri-
mer disc de La Murga); Míriam 
Encinas-Laffitte, Laia Fortià, Elvi-
ra Prado-Fabregat i l’igualadí Car-
les Viarnès amb Més lloc per a la 
fosca; Explicadansa de Beatriu Da-
niel i Toni Jodar; Glòria Ribera 
(Parné); Heura Gaya, Marçal Ra-
mon, Ivó Jordà i Atzur (Re·Ro-
manç); Laia Santanach (Tradere 
SP, amb entrades ja exhaurides); 
Kernel Dance Theatre  (LÓNG); 
Lara Brown (El movimiento invo-
luntario); el cantant i compositor 
senegalès establert a Catalunya 
Momi Maiga (Nio, que l’any pas-
sat va actuar a l’Off  enguany entra 
a la programació oficial  amb en-
trades exhaurides); la guineana 
establerta a Sabadell des de fa 10 
anys Nakany Kanté (Nakany Kan-
té amb so de cobla); Ullsclucs (pro-
posta per al públic familiar, amb 
infants a partir de 2 anys); i el jove 
ballarí i coreògraf Pol Jiménez , 
«cridat a ser un dels grans noms de 
la dansa espanyola», remarca Fo-
sas, que ja ha esgotat les entrades 
per Lo faunal.   

S.PAZ. MANRESA

L’Obrador: els 
primers fruits

El jove Pol Jiménez ja ha exhaurit amb «Lo faunal» ANDREA CAMPILLO
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L’escena 
catalana d’arrel

uA més de l’estrena de 
l’Orquestra de Músiques 
d’Arrel de Catalunya, a la fira 
d’enguany es podrà veure el 
darrer treball del duet Tarta  
Relena o el  nou treball de l’octet 
musical femení Roba Estesa

OMAC 
Dijous, 14 d’octubre. 21 h. Teatre 
Kursaal. Exhaurides uLa prime-
ra proposta artística de l’Orquestra 
de Músiques d’Arrel de Catalunya 
és Trencadís, que inaugura la fira.

Jornades: 
educació i 

cultura

El binomi educació i cul-
tura centra les activitats 
adreçades exclusivament 
als professionals acredi-
tats durant el primer dia 
de programació, dijous 
14. Les jornades es con-
centraran durant una 
sessió intensiva el matí. A 
la tarda es complementa-
rà amb el taller del cicle 
Conversaciones COFAE 
«El valor de la cultura en 
la educación». També tin-
dran un paper destacat 
els Itineraris de Nous 
Projectes Artístics (diven-
dres i dissabte), tant es-
cènics com musicals,  que 
combinaran l’exhibició 
d’espectacles o concerts 
en format de showcase 
amb presentacions de 
novetats i treballs en pro-
cés de creació o les reuni-
ons ràpides (concertades 
entre programadors i ar-
tistes). La Fira també 
acollirà una trobada en lí-
nia de socis de la recent-
ment creada European 
Folk Network (EFN).

Més enllà de 
la Mediterrània
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FRANCESC SANS 
Dissabte, 16 octubre. 23 h. Lluís 
de Peguera. 5/10€ uEl reconegut 
cornamusaire Francesc Sans pre-
senta el seu primer treball disco-
gràfic, L’infinit.

COLOMA BERTRAN I MARC 
DEL PINO. Divendres, 15 octu-
bre.  17. Plana de l’Om. 5/10€ 
uBertran (violí) i Del Pino (acordió) 
replantegen el seu duet, ara en for-
mat concertístic amb Íntim.

FCSM I BANDA VILA DE 
FALSET. Diumenge, 17 octu-
bre. 17 h. Teatre Conservatori. 
5/10€ uPresenten «Una mirada al 
passat: ‘De l’oblit al faristol: el 
ressó de les bandes de les mines».

TARTA RELENA 
Divendres, 15 octubre. 21 h.  
Teatre Kursaal. Sala gran. 5/10€ 
uTarta Relena explora a cappella 
les sonoritats de la música vocal, 
Presenten el disc Fiat Lux.

ELVIRA PRADO-FABREGAT 
I CARLES VIARNÈS. Dissabte, 
16 octubre, 18.30 i diumenge 17, 
11.30 h. Capella del Rapte. 5/10€ 
uL’univers de Víctor Catala.Amb 
Míriam Encinas-Laffite i Laia Fortià.

ADRIÀ GRANDIA 
dissabte, 16 octubre. 10.30 h. 
Taverna de la Fira. Amb acreditacio 
uEl músic santfruitosenc es demana 
a Re- què és la música tradicional. 
Amb Anna Romaní i Carlos Martorell.

EL PONY PISADOR 
Divendres, 15 octubre. 23.30 h 
Taverna de la Fira. Exhaurides 
uMúsica folk d’arreu del món, 
sentit de l’humor i virtuosisme. El 
grup presenta nou disc, Jaja Salu2.

ROBA ESTESA 
Divendres, 15 octubre, 22.15 h. 
Stroika. Exhaurides. uRoba Estesa 
presenta a la Mediterrània el seu nou 
treball, el tercer, Rosa permanent. 
Emocional i amb noves sonoritats.

HEURA GAYA, MARÇAL 
RAMON, IVÓ JORDÀ I 
ATZUR. Dissabte, 16 octubre. 12 
h. Taverna de la Fira. Amb acredi-
tació. uRe·Romanç parteix de l’obra 
de recerca del músic Felip Pedrell.

ALMANAC, 40 ANYS 
Dissabte, 16 octubre. 17 h. Teatre 
Conservatori. 5/10€ u40 anys des-
prés d’Almanac, el primer disc de La 
Murga, Jordi Fàbregas va reunir un 
grup de músics per reinterpretar-lo.

NIU 
Diumenge, 17 octubre, 12 h. plaça 
Porxada, 2€ uEl concert, Poble que 
canta no pot morir, exposa la feina 
que Joan Tomàs va desenvolupar 
per a l’Obra del Cançoner Popular.

LA GRAVETAT DE COU-
LOMB. Diumenge, 17 octubre, 
18.30 h. Taverna de la Fira. 2€ 
uHomenatge als balls de places i 
envelats amb pasdobles, balls plans, 
boleros i rumbes a E pur si balla.

LA COIXINERA 
Diumenge, 17 octubre. 20h. 
Taverna de la Fira. 2€ uLa Coixinera 
presenta Tenim i tindrem. En el direc-
te, artistes que han col·laborat en el 
disc i els Bastoners de Mataró.

BIFLATS 
Dissabte, 16 octubre, 23:30 
Taverna de la Fira. 2€ uBiflats, 
la cobla més gamberra i esbojarra-
da, presenta el seu tercer treball 
discogràfic, Fanfarrona!.

JAUME ARNELLA 
Diumenge, 17 octubre. 17 h. 
Taverna de la Fira. 2€ uJaume 
Arnella i Corrandes són corrandes que 
a Pedra foguera mostren dues formes 
de cantar, de dues generacions.

TANXUGUEIRAS 
Dissabte, 16 octubre. 19 h 
Taverna de la Fira. 2€ uValentes i 
empoderades. Cantareiras d’una 
nova dècada són les gallegues Sabela 
Maneiro, Olaia Maneiro i Aida Tarrío.

CAAMAÑO & AMEIXEIRAS 
Dissabte, 16 octubre. 21 h. Plana 
de l’Om. 5/10€ uTambé de 
Galícia arriba aquest duet lligat a 
la música i el ball d’arrel, que pre-
senta el seu primer disc, Aire!.

AMORANTE 
Divendres, 15 octubre. 13 h. Plana de 
l’Om. 5/10€ uL’etnomusicòleg multi-
instrumentista Iban Urizar s’alinea 
amb artistes com Niño de Elche, Los 
Hermanos Cubero o Lorena Álvarez.

LOS SARA FONTÁN I AMO-
RANTE. Dissabte, 16 octubre. 20 
h. Lluís de Peguera. 5/10€ uObra 
musical experimental fruit de dues 
residències artístiques dels catalans 
Los Sara Fontán I el basc Amorante.

uLa fira ofereix una mirada 
més enllà del seu principal 
espai programàtic per desco-
brir artistes que ens proposin 
una interessant mirada a 
l’arrel. Enguany amb Galícia i 
el País Basc.
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Dansa 
i circ

uSi no hi ha sorpreses, l’aus-
tríac Simon Mayer podrà actu-
ar a la Mediterrània: la pandè-
mia no el va deixar viatjar 
l’any passat. Hi passaran noms 
com Gelabert-Galván-Maya o 
l’artsta de circ Vivian Friedrich

SIMON MAYER  
Dijous, 14 octubre i divendres 
15. 19.30 h. Kursaal. 5/10€ uEl 
ballarí i performer Simon Mayer,  
que l’any passat no va poder actu-
ar, porta enguany SunBengSitting.

Familiars 
i escolars
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ULLS CLUCS 
Dijous, 14 octubre, 9.30/15.30 
(exhaurides). Divendres, 15. 9.30 
i 18 h. Teatre Conservatori. 5/10€ 
uMúsiques d’arrel de l’Obra del 
Cançoner Popular de Catalunya.

VIVIAN FRIEDRICH 
Dissabte, 16 octubre. 13 h. 
L’Anònima. Nau. 5/10€ uUna 
artista de circ, un músic i una can-
tant d’òpera, el bufat de vidre en 
viu i una instal·lació audiovisual. 

CIA. MATITO TITELLES 
DIjous, 14 octubre. 12 h. Amb 
acreditació. Taverna de la Fira. 
Divendres, 15. 17 h. Plaça. 2€ uUn 
titella de grans dimensions per a un 
espectacle de carrer itinerant. 

MATÍAS DAPORTA I 
BEGOÑA CUQUEJO. 
Divendres, 15 octubre. 17 h. El 
Casino. Amb acreditació. uProposta 
d’assaig discursiu sobre l’homogeneït-
zació cultural contemporània. 

LARA BROWN 
Divendres, 15 octubre. 22.30 h. 
L’Anònima. 5/10€ uAquest projec-
te de Lara Brown té l’objectiu d’estu-
diar l’impacte del folklore en un cos 
contemporani. A partir de la jota.

GUILLEM MONT DE 
PALOL I JORGE DUTOR 
Divendres, 15 octubre. 18 h. Pati 
del Kursaal. 2€ uProjecte de crea-
ció artística que vol generar nou fol-
klore. Amb els alumnes del Peguera.

KERNEL DANCE THEATRE 
Divendres, 15 octubre. 13 h. 
Kursaal. 5/10€ uLÓNG té com a 
eix conceptual i de moviment la figu-
ra tradicional del drac i és una refle-
xió sobre els límits i les fronteres. 

MIQUEL BARCELONA  
Dissabte, 16 octubre. 18 i 20 h. 
L’Anònima. Exhaurides. uRoges 
és el resultat de la recerca de testi-
monis de la postguerra i la recupe-
ració del llegat cultural de l’època.

ESBART SANT MARTÍ  
Dissabte, 16 octubre. 16.30 i 18 h. 
Parc del Cardener. Zona Pont Nou. 
Exhaurides. uFora N9U forma part 
del l’últim projecte de l’Esbart Sant 
Martí de Barcelona, el projecte N9U.

MANEL CAMP I ESBART 
DANSAIRE DE RUBÍ  
Diumenge, 17 octubre. 18.30 
Teatre Kursaal. Exhaurides. 
uAdaptació en forma de ballet i 
poema musical de Canigó.

CESC GELABERT, ISRAEL 
GALVÁN I JON MAYA  
Dissabte, 16 octubre. 21 h. 
Museu de la Tècnica. Exhaurides. 
uSoliloquios. Una interpretació de 
l’aurresku proposada per Jon Maya.

COSINSART 
Diumenge, 17 octubre. 10.30 h/ 17 
h. Plaça Porxada. 2€ uAmb 
l’espectacle Agegantats, que a la fira 
tindranla participació dels Geganters 
de Manresa i els gegants de la ciutat.

NO SE COM GLOSES! 
Divendres, 15 octubre. 9.30/11.30 
h. Els Carlins. 5/10€ uProposta 
familiar  creada per gaudir de l’enginy 
de la glosa, la màgia del teatre i la 
bellesa de la música tradicional.

ESBART MARBOLENY 
Diumenge, 17 octubre. 13 h. 
L’Anònima. 5/10€ uLa difícil sen-
zillesa és un espectacle en home-
natge a Manuel Cubeles en motiu 
del centenari del seu naixement.

uMirant cap al present i rela-
cionant cultura i educació, el 
públic coneixerà La veritable 
història d’en Jan Petit (Cia. 
Teatre de l’Aurora) o escoltarà 
el concert Ullsclucs amb direc-
ció d’Arnau Obiols.

CIA. TEATRE DE L’AURORA 
Dijous, 14 octubre. 9.30/11/18 h. 
L’Anònima. 5/10€ uL’adaptació al 
teatre de la veritable història del 
protagonista d’una cançó popular, 
en Jan Petit. 

MARKELIÑE 
Dijous, 14 octubre. 9.30/11.30 h. 
Plana de l’Om. 2€ uLa companya 
basca Ganbara Doinuak evoca 
records d’un món que s’acaba. 
Amb música en directe.

ENGRUNA TEATRE 
Dijous, 14 octubre. 9.30 /11 h. Els 
Carlins. 5/10€ uEspectacle de tite-
lles, Premi Xarxa Alcover de la Mostra 
d’Igualada 2021. Sopa de pedres 
parla de les persones refugiades.

CIA. JOSÉ MANUEL ÁLVA-
REZ. Divendres, 15 octubre. 
12.15 h i 21 h (exhaurides).  
L’Anònima. 2€ u El Rumbòdromn 
reivindicació la rumba com a dansa 
social i festiva per fer comunitat.

SARA CANO I VANESA 
AIBAR. Diumenge, 17 octubre. 
20 h. L’Anònima. 5/10€ uFlamenc 
i dansa contemporània a Todas las 
noches. El punt de partida és l’obra 
La Nit sexual de Pascal Quignard.

L’Humus i l’Estepa es traslladen a la plaça Porxada
Tornen a la Mediterrània l’Estepa i l’Humus (off), i ho fan en un dels nous espai, la pla-
ça Porxada, rebatejada com la plaça de la Fira. A l’Estepa actuarà Borja Olalla; Raquel 
Lúa i Svart Vin (dissabte 16 d’octubre, 20 h). L’oferta de l’Estepa es completa amb l’ac-
tuació suspesa del Vibra Festival d’Ana Tijoux (dissabte 16 d’octubre a les 21.30, a la 
Sala Stroika). L’Humus Mediterrani, promogut per D’Arrel, inclourà tres propostes: Ro-
maní, La Puça i Es Gall de sa Pastera (divendres 15 d’octubre (20 h).

www.santasusana.com

Manresa,
Barcelona
i Palamós

nsuades - 08/10/2021 07:58 - 10.33.24.126



DIVENDRES, 8 D’OCTUBRE DEL 2021

PUBLICITAT | ESPECIAL FIRA MEDITERRÀNIA
 Regió7 7

nsuades - 08/10/2021 07:58 - 10.33.24.126



DIVENDRES, 8 D’OCTUBRE DEL 2021

ESPECIAL FIRA MEDITERRÀNIA 
 Regió78

nsuades - 08/10/2021 07:58 - 10.33.24.126



  DIVENDRES, 8 D’OCTUBRE DEL 2021 Regió7
 ESPECIAL FIRA MEDITERRÀNIA 9

nsuades - 08/10/2021 07:58 - 10.33.24.126



Instal·lacions 
i teatre d’arrel

uEl cartell de teatre de la 24a Fira 
comptarà amb companyies joves 
que treballen amb l’arrel i els seus 
materials, com el col·lectiu de tea-
tre multidisciplinar Mambo 
Project o Martí Sancliment, amb 
una instal·lació artística.

CIA. LA REFORMA 
Dissabte, 16 octubre. 18 h.  
Conservatori Municipal de Música. 
5/10€ uLa flor romanial és una de 
les rondalles amb més pes dramàtic 
del recull d’Antoni Maria Alcover i és 
l’eix central d’aquest espectacle.

GLÒRIA RIBERA 
Dissabte, 16 octubre. 19.30 h. 
Kursaal. 5/10€ uParné és un especta-
cle de cançons i revista que reivindica 
els cuplets i la vida més enllà de la 
norma... i cançons censurades els dar-
rers cent anys i qui sap si potser demà…

PRODUCCIONS DE FERRO 
Divendres, 15 octubre. 21 h. 
Els Carlins. 5/10€ uToni Gomila, a par-
tir d’entrevistes i documentació històri-
ca, reconstrueix a Aquell carrer la perso-
nalitat del Barri de Sa Torre, a Manacor 
des de la postguerra fins als anys 70.

ZUM-ZUM TEATRE 
Divendres, 15 octubre. 12 h. Casa 
Lluvià. Exhaurides. uZum-Zum Teatre 
es troba immersa en la creació d’un 
monòleg  adreçat a un públic adult i 
que s’estrenarà a la Fira 2022. Enguany 
ensenyen el seu procés de creació.  

MARTÍ SANCLIMENT 
Divendres, 15 octubre. 13/17/19.30 h. 
Dissabte, 12/17 (exhaurit) 19.30 | 
22.30h. Diumenge, 11.30/17/18.30 h. 
Refugi antiaeri de la Reinaxençac, 
5/10€ uInstal·lacio  arti stica pluridisci-
plinària que gira entorn la idea de refugi.

ALBERTO CORTÉS I 
COL·LECTIU LOOPA! 
Diumenge, 17 octubre. 12.15/18.45 h. 
Pati Kursaal. 2€ uLa Tontería convida 
a la festa popular amb una revolta par-
ticipativa guiada per tres intèrprets des 
de l’humor, la ironia i la col·lectivitat.

COM UN LLUM 
Diumenge, 17 octubre. 11 h. 
Conservatori Municipal de Música. 
5/10€ uReflexió sobre la construc-
ció cultural de l’amor a través del 
llenguatge. Una obra de Marià Llop.

MAMBO PROJECT 
Dissabte, 16 octubre. 13/16.30 h. 
Teatre Kursaal. 5/10€ uLlenguatges 
teatral i cinematogràfic per a nous for-
mats dramatúrgics. A Iaia, s’entra al men-
jador de l’àvia per reviure la seva història.
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La mostra 
teatral torna 
a Els Carlins

La Mostra de Grups Ama-
teurs de Teatre de la Ca-
talunya Central, que or-
ganitza la Federació de 
Grups Amateurs de Tea-
tre de Catalunya, inclou-
rà les obres Play-off, del 
grup de Sant Feliu de Co-
dines Deixalles 81; Lapò-
nia, de l’ACR Fals; Sospi-
tós habitual, del grup 
manresà Paranys, i Escac 
i mat, dels terrassencs 
Qollunaka Teatre (Els 
Carlins, 16 i 17 d’octubre).

Músiques 
del món

uL’itinerari inclou noms com la 
jove cantant i compositora grega-
sudanesa Marina Satti; els anda-
lusos RomeroMartín; la polifonia 
occitana de Belugeta o l’artista 
franco-marroquí Walid Ben Selim 
(membre de N3rdistan)

JORDI FORNELLS I MARIO 
MAS. Divendres, 15 octubre. 12 h. 
Taverna de la Fira. Amb acreditació 
uLa veu del gironí Jordi Fornells i la 
sensibilitat a les cordes del guitarrista 
Mario Mas en una proposta que uneix 
flamenc i lírica popular catalana. 

LAURA ESPARZA I CARLOS 
ESTEBAN. Divendres, 15 octubre. 
16 h. Taverna de la Fira. Amb acredi-
tació uGuanyadors del Concurs Sons 
de la Mediterrània 2020, presenten 
nou treball, Espais. Pinzellades electrò-
niques amb harmonies tradicionals.

Reserves:
93 873 51 16 - 609 92 18 25

Ctra. de Vic, 157 - Manresa
www.calspaguetti.es

Fes de cada plat una
experiència única!

També fem menjar
per emportar
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CLARA FIOL I JOAN VALL-
BONA. Divendres, 15 octubre. 
10.30 h. Taverna de la Fira. Amb 
acreditació. uClara Fiol i Joan 
Vallbona s’escolten l’un a l’altra. Ho 
fan amb els pedals d’efectes i els 
cants d’arrel. I ensenyen Petiteses.

XAVI SARRIÀ 
Dissabte, 16 octubre. 21 h. 
Kursaal. 5/10€ uXavi Sarrià, exlíder 
de la banda valenciana Obrint Pas, 
presenta un concert documental: No 
s’apaguen les estrelles: un cant a 
solidaritat de la gent humil i senzilla.

LIBÉRICA 
Divendres, 15 octubre. 22 h. 
Teatre Conservatori. 5/10€ uEl 
projecte més original i innovador de 
Manel Fortià, Libérica, fa una aproxi-
mació al flamenc jazz des d’una 
nova perspectiva.

ROMEROMARTÍN 
Divendres, 15 octubre. 23 h. Lluís de 
Peguera. 5/10€ u Manifiesto parteix 
d’una rotunda base electrònica, amb 
cants de flamenc tradicional apunta-
lats sobre lletres de poetes homosexu-
als. Amb Àlvaro Romero iToni Martín.

WALID BEN SELIM 
Dissabte, 16 octubre. 17 h. Plana de 
l’Om. 5/10€ uEls poemes del palestí 
Mahmoud Darwich ressonen en àrab 
en aquest espectacle de poesia musi-
cal, amb Walid Ben Selim (N3rdistan).

MARINA SATTI 
Divendres, 15 octubre. 19 h.  
Taverna de la Fira. 2€ uLa jove can-
tant i compositora grega-sudanesa 
Marina Satti porta a Manresa el seu dar-
rer espectacle. Tradició i sons urbans.

BELUGUETA 
Dissabte, 16 octubre. 13 h. Plana de 
l’Om. Exhaurides uEl grup occità de 
polifonia Belugueta interpreta cançons 
tradicionals amb cinc veus de timbre 
singular i percussió.Presenta Espigòts.

SANDRA MONFORT 
Dijous, 14 octubre. 18.30 h. Plana de 
l’Om. 5/10€ uSandra Monfort, una de 
les tres integrants de Marala, presenta 
treball en solitari, un recull de composi-
cions pròpies i un arranjament de cançó 
tradicional, en castellà i en valencià.

PEP CAMPS I DJ MUSSOL 
Dissabte, 16 octubre. 21 h. Pati de 
l’Anònima. 2€ uAudiovisual realitzat 
en directe per l’artista plàstic Pep 
Camps i el punxadiscos DJ Mussol. Amb 
els poemes sobre el Mare Nostrum 
recitats per l’actor Francesc Orella.

CELESTE ALÍAS 
Diumenge, 17 octubre. 13 h. 
Teatre Conservatori. 5/10€ uA 
Tranquila. Celeste canta Chavela, la 
santjoanenca s’endinsa en l’univers de 
l’artista mexicana i homenatja a una 
figura cabdal de la música popular.

NAKANY KANTÉ AMB SO DE 
COBLA. Dissabte, 16 octubre. 22 h. 
Teatre Conservatori. 5/10€ uLa gui-
neana afincada a Sabadell des de fa 10 
anys Nakany Kanté porta editats tres 
àlbums d’afropop mandinga; ara,  incor-
pora el so de la cobla al seu repertori.

MOMI MAIGA 
Divendres, 15 octubre. 20 h.  Plana 
de l’Om. Exhaurides uEl jove músic, 
cantant i compositor senegalès Momi 
Maiga explica a Nio la història del 
viatge que emprèn tot ésser humà. 
Amb Aleix Tobias i Martín Meléndez.

Cloenda  
amb el banc 
d’aliments

Fira Mediterrània i la 
Fundació Convent de 
Santa Clara han organit-
zat una recollida d’ali-
ments, que es farà el diu-
menge 17 d’octubre, al 
Teatre Kursaal. Per po-
der assistir a les actuaci-
ons de Pol Jiménez a les 
17h i/o a la de Manel 
Camp amb l’Esbart Dan-
saire de Rubí de les 18.30 
h, caldrà portar l’entra-
da i entregar aliments al 
punt d’entrega que hi 
haurà ubicat a l’accés del 
teatre a partir de les 
16.30 h i fins a les 18.30 
h. L’entrega d’aliments 
està oberta a tothom.
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uCal mantenir la dis-
tància de seguretat 
recomanada entre per-
sones a tots els espais 
de la Fira  

Les  
mesures

uRecomanació de 
comprar les entrades 
en línia  

uÚs obligatori en tot 
moment de la masca-
reta en espais tancats i 
en espais públics  

uL’entrada i sortida 
dels espais es farà de 
manera esglaonada. 
S’han de seguir sem-
pre les senyalitzacions 
i indicacions del perso-
nal d’acomodació 

-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 18 a 20 h.  Durant els 
dies de fira: dijous 14 d’octubre, de 
16 a 24 h; divendres 15 d’octubre, de 
10 a 13 h i de 16 h a 24 h; dissabte 16 
d’octubre, de 10 a 13 h i de 16  a 23 h 
i diumenge 17 d’octubre, de 10 a 14 
h i de 16 h a 21 h. Per telèfon al 93 872 
36 36, en horari de taquilla. Es reco-
mana portar l’entrada al mòbil. Dels 
quatre abonaments a la venda, amb 
4 espectacles cadascun al preu de  15 
euros, només queden disponibles, 

a data d’avui, el de música i el d’arts 
escèniques.  
-Quins espectacles són de paga-
ment i quins són gratuïts? 
-Enguany, tots els espectacles seran 
de pagament, excepte els off i els cas-
tells (que necessitaran reserva). Les 
entrades per a la Taverna de la Fira, 
la Plaça de la Fira (Porxada), el pati 
de l’Anònima i el pati del Kursaal, 
costaran 2 euros; la resta,  5 euros per 
a l’entrada anticipada, i 10 euros  el 
mateix dia de l’espectacle. En fer la 
compra, automàticament quedaran 
bloquejades les butaques del costat. 
Els infants de menys de 2 anys no 
pagaran entrada. La mascareta serà 

d’ús obligatori a partir dels 6 anys. 
Es recomana arribar als espais de re-
presentació amb un mínim de 20 
minuts d’antelació per facilitar l’en-
trada esglaonada. S’han posat a la 
venda 16.000 entrades. 
-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 en línia. 
-S’ha de dur mascareta durant la 
funció o concert? 
-Sí, és obligatori. 
-Quin és l’aforament permès? 

La segona Mediterrània amb covid manté 
totes les mesures de seguretat per a públic 
i artistes, com la mascareta i les distàncies

Què cal saber 
d’una fira en 
pandèmia

C/ SOBRERROCA (POU DE LA GALLINA) MANRESA

INFORMA’T DELS 
NOSTRES CÀTERINGS

#SUSHITIME

FES LA TEVA COMANDA

936767411
OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE

DE 20 A 23.00 H

EL MILLOR
SUSHI

AL MILLOR
LLOC
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uS’hauran de seguir 
els recorreguts reco-
manats 

uNo s’han de tocar 
superfícies i cal rentar-
se les mans amb fre-
qüència. Hi haurà dis-
pensadors de gel 
hidroalcohòlic als  
accessos

uEs recomana arribar 
als espais de represen-
tació amb un mínim de 
20 minuts d’antelació 
per facilitar l’entrada 
esglaonada 

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

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

-A dia d’avui, del 70 %. 
-Hi haurà espectacles al carrer? 
-Cap de multitudinari ni itinerants 
per evitar possibles aglomeracions. 
Els escenaris exteriors d’aquesta edi-
ció seran el parc del Cardener –zona 
del Pont Nou– ; el pati de l’Anònima; 
el pati del Kursaal i la plaça Porxada, 
rebatejada com la Plaça de la Fira,  
que dissabte i diumenge acollirà ar-
tesans i parades amb productes re-
lacionats amb la cultura popular, 
concerts, presentacions i actuacions 
castelleres. 
-Així, tornen els castells? 
-Hi haurà una actuació castellera, 
que es farà dissabte 16 d’octubre a 

les 11del matí a la Plaça de la Fira 
(Plaça Porxada). Hi participaran la 
Colla Castellera Tirallongues de 
Manresa i els Castellers de Lleida. 
Oferiran una actuació per a un mà-
xim de 80 persones que hauran de 
reservar entrada i que hauran d’es-
tar asseguts. Cada colla podrà fer 
castells amb un màxim d’un cente-
nar de persones i vint-i-cinc grallers.  
Les colles no es relacionaran entre 
elles -ni amb el públic-, portaran 
mascareta durant l’actuació i hauran 
de presentar un test d’antigen previ. 
-Hi haurà Llotja física? 
-Aquest any sí.  El professionals hau-
ran de recollir les acreditacions a la 

Casa Lluvià i l’epicentre de l’activitat 
professional serà al pati del Casino, 
batejat com a ÀreaPRO fins a les 18h, 
dijous, divendres i dissabte. Aquests 
dies a partir de les 18.30 h i diumen-
ge, passarà a ser la Taverna de la Fira, 
amb activitats únicament per al pú-
blic que hagi comprat l’entrada i els 
professionals que hagin fet reserva 
corresponent.   
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Sala Plana de l’Om

8 espectacles Sala Els Carlins

3 espectacles

Conservatori 
de música

2 espectacles

Taverna 
de la Fira 

(pati del Casino)

14 espectacles

Teatre Kursaal

12 espectacles

Casino

1 espectacle

Plaça  
de la Fira 

(plaça Porxada)

4 espectacles

Refugi  
antiaeri de la 
Renaixença

1 espectacle

Casa Lluvià

1 espectacle

Teatre 
Conservatori

6 espectacles

Parc del  
Cardener 
(Pont Nou)

1 espectacle

IES Lluís 
de Paguera

3 espectacles

Stroika

1 espectacle

Museu de  
la Tècnica

1 espectacle

Capella del Rapte

1 espectacle

Un nou espai a 
 la Porxada: la 

Plaça de la Fira 
La plaça Porxada, reba-
tejada com a Plaça de 
la Fira, acollirà l’activi-
tat relacionada amb la 
cultura popular i els 
concerts de l’Estepa i 
l’Humus. La plaça es di-
vidirà en dos espais. Un 
per a les parades de 
cultura popular, amb 
un aforament de 80 
persones, que funcio-
narà amb control de se-
guretat. L’altra meitat 
de la plaça tindrà un 
escenari i vuitanta ca-
dires per al públic.

 Tres noms de la cultura popular
La cultura popular també estarà present en els Rizomes 
de la Fira que, en aquesta primera edició i mitjançant ex-
posicions, conferències i col·loquis, es dedicaran a l’etno-
coreògraf Manuel Cubeles; al músic i folklorista Joan To-
màs; i a la poetessa, folklorista, compositora i pedagoga 
Palmira Jaquetti, que celebren efemèride.

L’Anònima

10 espectacles

Instruments i accessoris musicals
¡Muralla Sant Domènec, 30.   93 8725377
08241  MANRESA  (BCN)    www.facebook.com/solansmusica

Bona Mediterrània!!!
Lorem ipsum
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