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Escapades

PER A MOLTS s’ha convertit 
en un ritual anar a principis 
d’octubre a Manresa, on, des de 
fa un parell de dècades, té lloc 
la Fira Mediterrània. I encara 
més ritual serà aquest any, ja 
que el certamen està dedicat 
precisament a això, als rituals, en 
concret a cercar la relació entre 
espiritualitat, comunitat i cultura 
popular i com aquesta connexió 
pot inspirar la creació escènica 
contemporània. Així que avui 
l’escapada que us proposem és 
treure el nas a la fira, que té lloc 
del dijous 4 al diumenge 7. 

Per si no sabeu de què us 
parlem, es tracta d’un mercat 
d’espectacles que, amb la tradició 
mediterrània com a eix central, 
es mou en dos àmbits principals: 
la cultura popular i les músiques 
del món i folk. Té un caràcter 
interdisciplinari i engloba diversos 
llenguatges artístics: circ, dansa, 

exposicions, música, arts visuals, 
narració oral i teatre. L’oferta, 
doncs, és variada, i també molt 
extensa; així que us destaquem 
algunes de les propostes que hi 
podreu seguir, però us recomanem 
que consulteu el programa oficial 
per saber tot allò que hi trobareu. 

La inauguració anirà a càrrec 
de la companyia basca Kukai 
Dantza i el coreògraf israelià 
Sharon Fridman, que amb la 
col·laboració de l’Orfeó Manresà 
portaran a la nau central de la Seu 
de Manresa l’espectacle Erritu, 
un viatge pels diferents estats 
de la vida mitjançant els ritus de 

pas individuals i col·lectius. Els 
rituals també estaran presents 
a la proposta de la bailaora 
i coreògrafa de flamenc Eva 
Yerbabuena, titulada Cuentos 
de azúcar. I destaquem dues 
coproduccions de la Fira amb el 
Mercat de les Flors; l’una és El 
moviment de les coses que prenen 
temps, de la ballarina coreana Ji 
Hye Chung, i l’altra, l’estada del 
ballarí i coreògraf Juan Carlos 
Lérida en un taller mecànic de 
Manresa, on iniciarà la creació de 
la seva nova aventura artística. 

 Xavi Amat
 www.firamediterrania.cat

Amb:

De ritual 
per 

Manresa
La 21a Fira Mediterrània, del 

dijous 4 al diumenge 7, explora 
la relació entre cultura popular, 

espiritualitat i comunitat

COM ARRIBAR-
HI...
Amb transport 
públic, de manera 
còmoda i ràpida, 
amb Ferrocarrils de 
la Generalitat de 
Catalunya (FGC), 
línia Llobregat-
Anoia, fins a 
Manresa Baixador.

ON MENJAREM...
Al Raviolo, on no 
només hi podreu 
menjar pasta i pizza, 
sinó també arròs 
negre, morro de 
bacallà o magret 
d’ànec, entre 
altres propostes 
exquisides.

 www.turistren.cat

Perquè els barcelonins necessiten de tant en tant agafar aire 
lluny de la millor ciutat del món
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