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COMPTE ENRERE Falten dotze dies perquè la Fira Mediterrània porti a la capital del Bages artistes, programadors i públic en una edició que
ha fet de la creació col·lectiva el fil argumental d’enguany. Avui, al pati del Kursaal, es reuniran alguns dels noms destacats d’aquesta edició, com
David Carabén, Toni Mira o Gertrudis per, segons el director artístic de la fira, David Ibáñez, ensenyar al públic de la ciutat les seves cartes



El músic de Mishima David Ca-
rabén, el coreògraf Toni Mira, el
cantautor napolità establert a Bar-
celona Alessio Arena, els pares de
la fusió de la rumba catalana, Ger-
trudis, i la dansa d’Esvorell (ges-
tada en la passada edició de la fira)
seran els encarregats de posar
nom i cognom a la festa de pre-
sentació, avui, de la dinovena Fira
Mediterrània, que se celebrarà a
Manresa del 6 al 9 d’octubre. La fes-
ta començarà avui a 2/4 de 8 de la
tarda, al pati del Kursaal, i durarà
aproximadament una hora. Es
tracta de fer «un repàs» a la pro-
gramació, diu el director artístic de
la Mediterrània, David Ibáñez,
amb una gala que inclourà ac-
tuacions dels participants, pro-
jeccions de vídeo i la conducció de
l’actriu Marina Gatell.

És la primera vegada que el
mercat proposa a la ciutat una
cita com aquesta. I, segons Ibáñez,
l’objectiu és «apropar l’essència
de la fira al públic manresà. Que
Manresa vegi que la fira ja és aquí
i ensenyar-los alguns dels puntals
d’aquesta edició». Fins ara, les fes-
tes de presentació s’havien celebrat
a Barcelona. Per què el canvi? Se-

gons  Ibáñez, el viatge a la ciutat
comtal s’ha d’entendre «com un
exercici de relacions públiques». I
a Manresa? «com un pas més en la
implicació ciutadana». De fet, el
leitmotiv de la fira d’enguany és la
creació col·lectiva, i diverses enti-
tats manresanes intervindran en
tres espectacles destacats de la
programació: en el Cadàver Ex-
quisit (vegeu informació en aques-
ta mateixa pàgina); en el concert
acústic d’Aspencat, un dels caps de
cartell,  on col·labora la Camerata
Bacasis; i en el projecte de la com-
panyia valenciana Taiat Dansa,
on participen tot un grup de vo-
luntaris vinculats a entitats i cen-
tres educatius de Manresa: l’AVV
de les Escodines, el Programa de
Gent Gran de l’Ajuntament; l’IES
Guillem Catà, el Casal de Joves La
Kampana i infants dels projectes
Casal-Ot i Joves del Nucli Antic de
Creu Roja Manresa.
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«Volem que Manresa vegi que la fira ja és aquí»
La ciutat acull per primer cop una festa de presentació pública de la Mediterrània, amb la presència d’alguns dels

«puntals» de la dinovena edició, que se celebrarà del 6 al 9 d’octubre La trobada és avui, gratuïta i al pati del Kursaal



GERTRUDIS
Nou disc a la vista
Gertrudis, que torna amb la seva

formació original –Xavi Ciurans, Edu
Acedo i Xavier Freire –, és un dels
grups pioners de la fusió de la rum-
ba catalana i un dels responsables
de la popularització d’aquest estil
entre el públic jove. El nou disc, des-
prés de cinc anys, és previst que
surti al mercat el 15 d’octubre. I el
concert a la Mediterrània serà una
de les primeres presentacions en di-
recte (amb permís del MMVV i la
Mercè) del nou treball. El primer
senzill porta per títol Aire. Actuaran
el 7 octubre a la Sala Stroika en el
Circuit Estepa Mediterrània.



CADÀVER EXQUISIT
David Carabén i Toni Mira
Cadàver Exquisit és el joc col·lec-

tiu en què han participat David Ca-
rabén (cantant de Mishima), l’actriu
Mercè Sampietro, el col·lectiu sonor
Cabo San Roque i el coreògraf Toni
Mira que prepara un espectacle au-
diovisual i coreogràfic amb la impli-
cació dels Gegants de Manresa, els
avis de la Nostra Llar de Valldaura i
els alumnes de 2n de Primària de
l’escola Renaixença. El resultat d’a-
quest experiment inaugurarà la fira,
el 6 d’octubre a les 20 h, a la plaça
Major, i es podrà tornar a veure di-
vendres 7 i dissabte 8.



IMATGE PROMOCIONAL
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Ocupació: quasi al 100% 
L’oferta d’allotjament de la ciu-
tat i part de la comarca durant

els 4 dies de fira està pràcticament
ocupada al cent per cent: Món Sant
Benet, 1948, Els Noguers, Urbi Apar-
taments, l’Alberg del Carme, el Ra-
mon Park Hotel de Santpedor, Mas
de la Sala de Sallent, els aparta-
ments les Bases, els apartaments La
Farola, Manresa Apartaments i els
apartaments Co-Jorba. 

Firaescoles: 2.000 nens i nenes
El programa Firaescoles adre-
çat als centres educatius de

Manresa i comarca ja té apuntats
més de 2.000 infants bagencs que
participaran dels espectacles.

Novetat: tres nous espais escènics
Són l’Anònima, l’antiga Fàbrica
Endesa, a la qual s’hi accedirà

des del carrer Puigterrà de Dalt; el
pati situat a la part del darrere de l’A-
juntament de Manresa; i el Museu
Comarcal. Aquests tres espais, a més
del carrer del Balç, serviran de nous
escenaris a la fira. Es mantenen, a
banda de les places més cèntriques
de la ciutat, el Kursaal, el Conserva-
tori, el Sielu, l’Ateneu Les Bases, el
Museu de la Tècnica i el Centre Cul-
tural el Casino. I a través dels off, el
Voilà, l’Stroika o la Sala Carlins, entre
d’altres.
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TRES CLAUS

CONCERT FAMILIAR, CÀLID I
PROPER. El cicle El Club de la Cançó
va portar a la Sala Petita del Kursaal
de Manresa el grup Falsterbo. Sense
oblidar algunes de les cançons que
defineixen els prop de 50 anys de
trajectòria del grup, el concert es va
centrar en els temes del seu proper
disc, que és previst que surti a final
d’any. Eduard Estivill, Montse Domè-
nech, Jordi Marquillas i Toni Hernán-
dez van captivar un públic fidel i
còmplice, que al final va compartir
amb ells l’escenari per cantar a cor la
cançó de Paff, el drac màgic.



Falsterbo avança
el proper disc al
Club de la Cançó

JOSEP COMELLAS

Després de la mort de la presi-
denta de l’Agrupació Teatral La Far-
sa, Montserrat Minoves, el mes d’a-
bril passat, de forma sobtada, l’en-
titat berguedana, fundada el 1958,
ha renovat la seva junta directiva.
En l’assemblea celebrada dijous,
per unanimitat, es va aprovar la
candidatura de la junta encapça-
lada per Josep M. Salat, que en serà
el nou president. Xavi Torrabade-
lla continua com a tresorer i Anna
E. Puig s’incorpora com a secre-
tària de l’associació.

Salat, el nou president de La Far-
sa, té un extens bagatge dins l’a-

grupació teatral i una dilatada ex-
periència en el camp cultural en
general. La línia de la nova junta és
continuista respecte al treball fet
fins al moment: col·laboració amb
altres entitats i implicació amb la
ciutat de Berga, participació a la
festa dels Elois, posada en escena
dels Pastorets de Serafí Pitarra i es-
trena de projectes teatrals durant
l’any. 

El projecte més immediat de La
Farda és la posada en escena de La
plaça del Diamant, de Mercè Ro-
doreda, els propers dies 15 i 16
d'octubre. Just després, es posarà
la vista en els Pastorets.
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Josep Maria Salat, escollit
nou president de La Farsa 

Rozalén amb 10 nens de 
«Volem signar i escoltar»

Rozalén interpretarà a Manre-
sa el tema 80 veces amb 10

nens de la plataforma «Volem signar
i escoltar», on hi ha representants de
diferents col·lectius de la comunitat
sorda i particulars afins a una mobi-
lització en defensa de la llengua dels
signes en català en l'àmbit educatiu.



LA NOVETAT


