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DINOVENA EDICIÓ Des d’avui i fins diumenge passaran per Manresa prop d’un
miler d’artistes que oferiran 109 espectacles. La creació col·lectiva és l’eix d’una edició
que ensenyarà el dolç moment de l’escena catalana, sense oblidar la participació local
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Són anyades. Com les del vi. I la
que marcarà aquesta dinovena
Fira Mediterrània serà la dels pro-
jectes de proximitat: catalans, va-
lencians i de les Illes, que són, a
més, els que estan tibant, i fort, a
la taquilla. És un moment dolç per
a aquesta escena que reunirà al
certamen manresà les estrenes
de Chicuelo i Marco Mezquida; As-
pencat amb la bagenca Camerata
Bacasis; Sanjosex i Carles Belda;
Gertrudis; Enric Montefusco (ex-
líder de Standstill) amb el seu pri-
mer projecte escènic; la nova  pro-
posta de Rosalia i Raül (Refree), de
la cantaora Maite Martín, de Gui-
llem Albà i Clara Peya, de Toni Go-
mila (recorden Acorar?)... 

La fira tindrà avui una triple
inauguració (vegeu pàgines 4 i 5).
Una de popular, a plaça Major
(amb el Cadàver exquisit i la dan-
sa vertical dels noruecs Frikart a la
façana de l’ajuntament, tot plegat
25 minuts), i una de sala, al Kursaal,
amb nit d’acordions de primera fila
amb Kepa Junkera & Chango Spa-
siuk, ahir a un pas d’esgotar les lo-
calitats. L’any passat, la fira en va

vendre 12.000. El que també ha
penjat el cartell de ple és l’allotja-
ment: «no queda ni una habitació
lliure a Manresa i rodalia», expli-
cava ahir el director artístic del cer-
tamen, David Ibáñez.

Durant quatre dies, des d’avui i
fins diumenge, passaran per la
capital del Bages prop d’un miler
d’artistes en una de les edicions,
com la de la majoria d’edat, amb
més actuants. La 19a té, també,
més estrenes (38), més compa-ny-
ies (128) i més coproduccions (12)
que l’any passat; la xifra de pro-
fessionals serà d’un miler (a falta
de tancar la llista definitiva) amb
un augment de programadors del
país. La lectura?: «la fira interessa»
a casa. De la presència  de pro-
gramadors internacionals desta-
quen els dels països de l’est, i tam-
bé dues delegacions, una de mar-
roquina i una d’algeriana. 

El canvi de dates a l’octubre, des
de fa tres edicions, ha fet que úni-
cament sobrevisqui un envelat,
al pati del Casino, que enguany
serà d’entrada lliure excepte dis-
sabte, amb la Nit de Ball Folk. La
fira guanya dos espais nous: L’A-

nònima, i el pati de darrere de l'a-
juntament. I una part de l’Estepa
s’exporta a la plaça d’Europa
i al parc de la Seu. L’exte-
rior s’ocuparà... si el
temps ho permet.

Els més matiners
d’arribar, ahir, van ser
els noruecs Frikar, la
companyia mallorquina
Mariantònia Oliver (que actua
avui, en tres funcions -vegeu pà-
gina 4) i  els valencians Taiat Dan-
sa, instal·lats a La Kampana. Però
tot i el pes específic de l’escena lo-
cal, la Mediterrània veurà també el
fenomen Rozalén; la fanfàrria bal-
cànica més famosa del món, Fan-
fare Ciocarlia; el congolès Baloji; el
libanès Bachar Mar-Khalifé; els
virtuosos castellans Fetén Fetén;
i noms que inicien trajec-
tòria internacional, com
els algerians Djmawi
Africa; els marroquins
Mazagan; el sextet de
Salento Kalàscima, i la
col·laboració entre el grup
folk d’avantguarda bretó
Spontus i el graller català Manu
Sabaté. 
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La collita dels Països
Catalans tiba fort a
la Fira Mediterrània

El mercat de cultura popular i músiques del món comença avui amb  una
triple inauguració i amb els primers espectacles amb entrades exhaurides


Aspencat
&  Camerata
Bacasis

Divendres, 7
TEATRE CONSERVATORI

22.00 H
ENTRADES 
ESGOTADES

Chicuelo & 
Marco Mezquida

Divendres, 7
EL SIELU
23.00 H
10/12 €

Enric 
Montefusco &
Buena Suerte

Dissabte, 8
SALA PETITA DEL KURSAAL

19.30 H
EXHAURIDES

ALIDÉ SANS
 VOILÀ! � 22.30 H.
� GRATUÏT

El disc de debut de l’aranesa, Eth Pa-
radis ei en tu, mostra una música de
vocació universal amb arrels locals,
amb la guitarra de Paulin Courtial.

HANBA!
 ITINERANT: PATI KURSAAL, BAR MANEL, PL.
GISPERT, BAR TONI’S I BAR MOE’S. � 22.15 H.
� GRATUÏT

El grup polonès beu de l’herència na-
cional d’entreguerres i triomfa amb
una mixtura de punk, folk i klezmer.

LA PUÇA DIATÒNICA
 TAVERNA ESTRELLA DAMM. � 22 H.
� GRATUÏT

La final del Concurs Sons presenta
els grups Criatures (22 h), Barcelona
Ethnic Band (22.30 h), Saurí (23 h) i
La Puça Diatònica (23.30 h).

YACINE & THE ORIENTAL
GROOVE 
 LLOTJA. � 11.45 H.
� ACCÉS AMB ACREDITACIÓ PROFESSIONAL

Tercer disc de la banda que lidera Ya-
cine Belahcene, Mediterranean Clash.
Tradició, pop, rock i electrònica.



El seu és un projecte a llarg
termini que va començar fa
cinc anys i que continuarà
dues edicions més. David
Ibáñez (Girona, 1973), director
artístic de la Mediterrània,
explica que fer una fira sempre
és «un exercici de renúncia». 

Un periodista que també és
músic assisteix a un assaig de
Kepa Junkera i de Chango Spa-
siuk i participarà, avui, a l’espec-
tacle inaugural. Això només pas-
sa a la Mediterrània?

No ho sé (riu), però de-
mostra que en l’escena tra-

dicional hi ha un punt de
‘tal com raja’. I el Kepa és
tal com raja. Un perso-
natge amb una energia

desbordant. El seu talent
retroalimenta la seva força,

i al revés. I quan una persona
està relaxada sorgeixen històries
com aquesta. És collonut!

Què pot esperar l’espectador de
la fira?

Una línia que és continu-
ista respecte a la filosofia

de les darreres edicions i
que treballa amb el con-
cepte de cultura popular
amb una visió àmplia: a

la base del triangle hi ha
la tradició i als costats mol-

ta participació i innovació.  El
leitmotiv d’aquest any és la creació
col·lectiva, que no deixa de ser una
reafirmació d’aquesta línia.  Així,
tant en arts escèniques com en
música, el públic trobarà propos-
tes noves, com la de Guillem Albà
i Clara Peya, la de Montefusco, de
Toni Gomila...

Una escena local amb més pes
que en altres edicions?

Sí, i tot i tenir una presència in-

ternacional potent, enguany tenim
clars projectes locals que mar-
quen l’interès de la fira. 

Ja hem après què és la cultura
popular? La fira ho transmet?

Qualsevol persona que vingui a
la Mediterrània pot veure que la
fira té la cultura tradicional en el
centre però que es reivindica dia-
logant, per exemple, amb la cultura
urbana i altres formes de partici-
pació. La tradició està en l’essèn-
cia de la fira i s’amplia amb el
contacte amb altres escenes. És
enriquidor i necessari perquè la
cultura tradicional respiri.

Si algú li porta el programa
per triar, què li diu?

Jo li preguntaria quins són
els seus interessos perquè a la
Mediterrània hi ha diverses fires:
d’arts escèniques; de cultura tra-
dicional participativa; de
musica; familiar. Sim-
plement agafant un
d’aquests calaixos
la fira ja és abasta-
ble.  Això sí, si ho
vols tot, has de
triar força.

El concepte
Mediterrània
està ben re-
presentat? És
una crítica
usual a la pro-
gramació.

Sí, aquí te-
nim una dia-
lèctica... Som
una fira i ens
devem a un
sector, que són
les músiques
vinculades a la
tradició des de
la contempo-
raneïtat, ja se’n
digui folk o mú-
siques del món... vin-

guin d’on vinguin. És evident que
hi ha un eix mediterrani, però no
és l’únic, segurament perquè hem
renunciat a ser un festival temàtic;
som una fira i establim equilibris
que són estratègics. No m’obses-
siono.

La fira ha renunciat als ma-
croespectacles?

No, però és veritat que no fem
macroformat perquè segurament
no és el nostre terreny. En format
més petit, el carrer és molt nostre.

Què no es per-
drà?

Frikar en sala;
Chicuelo & Mez-
quida; Sanjosex...
I el concert inau-
gural... després del

que vam veure en
l’assaig d’ahir!
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«A la Mediterrània hi ha diverses fires»

Entrevista David Ibáñez
director artístic de la Mediterrània
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estands
llotja

45

expositors
FiraPasseig

86

artistes o companyies
internacionals

27

Propostes
presentades

1.236
Professionals

1.000
Pressupost

1.000.000

Escamilla & Associats
Serveis financers

Passeig Pere III, 14-16, 3r-4a • 08242 Manresa
Tel 93 872 04 76

info@escamilla.cat • www.escamilla.cat

Descompte de pagarés

Solucions financeres 
a particulars, autònoms 

i empreses

Horari d’oficina de 8.30 h a 14.30 h

Belda & 
Sanjosex

Dissabte, 8
el sielu
20.00 h
10/12 €

Guillem Albà 
& Clara Peya

Divendres, dissabte i
diumenge
l’anònima

20.30 i 22.30 h, 10/12 €
(sessió De Diumenge, 

exhauriDa)

Gertrudis, 
Ebri Knight, 
Dr. Prats
Divendres, 7
sala stroika

21.30 h
8/12 €

s.paz


