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El duet intergeneracional que
formen el saxofonista Llibert For-
tuny i el pianista Manel Camp es-
trenarà un nou espectacle el dis-
sabte 5 de novembre, en el marc de
la Fira Mediterrània de Manresa.
Populina és el títol d’un projecte
musical que aproparà al públic un
seguit de melodies i cançons que
formen part de la memòria popu-
lar, en un concert que es podrà es-
coltar en doble funció (17 i 20 h) a
l’Auditori Mestre Blanch del Con-

servatori Municipal de Música de
la capital bagenca.

La Fira Mediterrània va fer pú-
blica ahir la programació de la
catorzena edició, que tindrà lloc
del 3 al 6 de novembre amb la mú-
sica com a principal protagonista.
Tot i que aquest diari ja ha anat
avançant en els darrers mesos el
nom de les principals estrelles del
cartell de la Mediterrània 2011, en-
cara quedaven algunes perles al jo-
ier. Entre els noms més coneguts
pel gran públic figuren Els Catar-

res, que protagonitzaran el darrer
concert de la fira. El trio d’Aigua-
freda ha assolit una popularitat
inesperada gràcies a Jènifer, un
tema que ja figura entre els més es-
coltats del panorama pop-folk de
la música catalana.

Un altre plat fort de la Mediter-
rània serà l’actuació de Las Migas,
ja sense la cantant Sílvia Pérez
Cruz, que ha estat substituïda per
Alba Carmona. El quartet català
combinarà temes nous amb algu-
nes cançons del disc Reinas del
Matute. També tornarà a la fira la
cantaora flamenca de Cornellà
Ginesa Ortega, que presentarà
l’espectacle Paisajes.

L’Orquestra Àrab de Barcelona
presentarà el disc Libertad, farcit

de temes que vinclen la tradició a
una i altra banda de la riba medi-
terrània. L’andalús Javier Ruibal
farà una revisió de Pensión Triana,
un disc del 1994 cabdal en la seva
trajectòria.

Dels Països Catalans, passaran
per Manresa Naia, Katroi Ensem-
ble, Riu, Borinots Tres quar-Tran-
ce, Ratafia, Josep Maria Ribelles, La
Cobla Catalana dels Sons Essen-
cials, Apa, Canya d’Or (Grallers de
Reus), Duet de tenora i acordió
amb Jordi Molina i Perepau Jimé-
nez, Ministrils del Raval, La Prin-
cipal de Júpiter, Brossa Quartet
de Corda & La Botzina, Xavi Lloses
i L’Escolania de la Quadratura del
Cercle, Aljub & Krama, la Banda de
Xeremies Ciutat de Palma, Xerra-

mequ Tiquis Miquis, Ganxets (gra-
llers del Baix Camp), Glosa Musi-
cada, Els Groullers, Quico el Cèlio,
el Noi i el Mut de Ferreries i Pep Gi-
meno Botifarra, Betzuca, La Cria-
tura Verda, Filippo Landini, Rum-
ba Vella, Fiscorn Diatònic, El Pont
d’Arcalís, CaboSanRoque, Folkin-
cats, Tazzuff i Roger Mas i la Cobla
Sant Jordi.

La Mediterrània també tindrà
una nombrosa presència de grups
forans: La Fanfara Lui Craciun
(Romania), Chemin de fer (Itàlia),
Tamara Obrovac transhistria en-
semble (Croàcia, Eslovènia i Itàlia),
El Gafla (França i Algèria), Azarbe
(Múrcia, Espanya),  Taraf de Ho-
ïdouks & Kocani Orkestar (Roma-
nia, Bulgària i Macedònia), Can-
zoniere Grecanico Salentino (Ità-
lia), Trivium Klezmer (Aragó), Ca-
licanto (Itàlia), Duo Rocca-Benig-
ni (Itàlia), Asíkides & Tal Ben Arí
(Grècia, Israel, Itàlia, Veneçuela, Ar-
gentina i Catalunya), Aulaga Folk
(Extremadura), Bashavav (França
i Turquia) i The Secret Festival
Band del Hemlig Festival (Suè-
cia, Catalunya, Irlanda, Estònia i
Itàlia).
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Manel Camp i Llibert Fortuny seran a
la Mediterrània amb un nou concert
L’organització de la fira va fer pública ahir la

programació de la 14a edició, amb Els Catarres,
Las Migas, Ginesa Ortega i Javier Ruibal al cartell



El pianista manresà Manel Camp i el saxofonista Llibert Fortuny són dos dels grans protagonistes de la programació de la Fira Mediterrània
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La companyia Gog i Magog, de
Sant Joan de Vilatorrada, actuarà
a la fira amb un espectacle itine-
rant de petit format, Drag Wei-
gand, adreçat al públic familiar.
Els actors escenificaran en  el tra-
jecte urbà entre la plaça Major i el
Kursaal la cavalcada d’un guerrer
del segle XIII  al llom d’un drac fe-
rotge que busca una dama perdu-
da en el temps.

El públic infantil també podrà
gaudir amb Teatre Mòbil, que farà
Les Trifulgues dels Germans Gara-
pinyada; Maduixa Teatre i el mun-
tatge de dansa con So nant; l’ara-
gonès Civi-Civiac amb La Fira
dels invents; El flautista mágico de

Teatro Paraiso; l’obra de teatre Els
músics de Bremen, a càrrec de la
Compagnie Nicole & Martin; el
grup Zootroue-Troupe Màgica; La
donzella sense mans de La Com-
pagnie Nicole & Martin (Suïssa); i
els concerts de Kimbala (València),
Roger canals i Cia, Músiques d’Ar-
bre, una producció de l’Auditori de
Barcelona. Per als petits també hi
haurà jocs tradicionals en diversos
espais del centre de la ciutat.

La programació d’espectacles
itinerants també inclou Babios,
pasacalles estrambótico, de Los
Titiriteros de Binéfar, Join the pa-
rade, de la Compagnie with Balls
(Països Baixos i França). El gène-
re del circ serà representat per

Los Galindos, la Cia. Trifaldó, D’Ir-
que & Fien (França i Bèlgica) i
LaPoet. De dansa s’han programat
les companyies Producciones Im-
perdibles (Andalusia), l’Esbart de
Sant Cugat, la Compagnie des So-
urces (Bèlgica), Xuriach i D’Arrel
Dansa i un taller de ball  de bastons
a càrrec de la Coordinadora de
Balls de Bastons de Catalunya.

Pel que fa al teatre, es podran
veure les obres Habibi / Amado, de
Producciones Viridiana (Aragó),
Santes bèsties, amb Jordina Biosca,
i El Refugio, de La Rous (Andalu-
sia). Xarxa Teatre clourà la fira
amb El dolçainer de Tales, un ho-
menatge a la dolçaina que va ser
creat l’any 1987.
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Gog i Magog i Teatre Mòbil, en la llista
d’espectacles per al públic infantil

L’apartat off de la fira, anomenat
Estepa Mediterrània, repeteix l’ex-
periència de l’any passat, en què la
presència d’una programació al-
ternativa a l’oficial va gaudir d’una
bona resposta del públic. En-
guany hi haurà concerts de Selec-
tors Badabadoc, amb Carles Bel-
da, Jack of Heart (França), Les Ab-
sentes, Walter Daniels & Guada-
lupe Plata (Andalusia i Estats
Units), DJ Kayalik + Paper J (Occi-
tània), Assabè, Irie Révoltés (Ale-
manya), E-Bastards i Feliu Ventu-
ra en diferents espais de la ciutat.

Contes per a grans i petits
La mexicana Matha Escudero re-
citarà Los retablos de Román Cal-

vo, sobre el costum d’agrair a la di-
vinitat els favors rebuts. Ferran
Martín contarà històries carnals a
Entre el tabú i lo sagrat; el valencià
Fèlix Albo presentarà el monòleg
Fuego; Carles Alcoy explicarà Con-
tes de sang i fetge. Per als nens hi
haurà les actuacions de Plansi-
cols, Petites produccions teatrals,
amb Luuuupus! i Alicia Popap; El
violí i el viatge màgic d’en Martí,
amb Eszena Projectes Culturals;
i Rah-mon Rom, amb Anades i vin-
gudes de l’Amades (de la gatzone-
ta a la xirinxina).

Una de les novetats de la fira
serà la incorporació de Món Sant
Benet com a escenari, un espai que
acollirà M3, un drama litúrgic so-
bre les tres Maries bíbliques.
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L’Estepa repeteix com a off
amb un cartell alternatiu

L’artista convidat en la fira
d’enguany és el poeta i crea-

dor polifacètic Perejaume, que pro-
tagonitzarà l’espectacle inaugural
amb Ballar la Veu, basat en el so
de les campanes i que tindrà lloc
a l’exterior de la basílica de la Seu.
La seva aportació a la fira es con-
cretarà en tot un seguit d’activitats
en diversos camps. Una de les que
ja es coneixien serà l’espectacle de
dansa La muntanya al teu voltant,
de Gelabert-Azzopardi, que va obrir
el darrer Grec i aprofita el treball
realitzat fa un any a la Mediterrà-
nia. També s’estrenarà l’audiovisu-
al Canigó en 125 veus, sobre un
recitat col·lectiu d’aquesta obra de
Verdaguer, una obra teatral sobre
el poemari Obreda, de Perejaume,
dirigit per Mireia Chalamanch, i
l’exposició De les imatges del pes,
a la Fundació Caixa Manresa. 
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Les cinc propostes
de Perejaume 


