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Ben dolça
Agramunt (Urgell)
La Fira del Torró i la
Xocolata. Del 7 al 9.
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Onze espectacles
Vilassar de Mar
(Maresme). 20è Festival de
titelles. Del 7 al 9 d’octubre.

Bandolers a l’atac
Alcover (Alt Camp)
Fira de Bandolers. Del 7 al 9
d’octubre. Els espectacles
bandolers ambienten la fira
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Manresa és aquests dies
l’epicentre cultural del
país amb la celebració de
la 19a Fira Mediterrània,
amb més de cent compa-
nyies artístiques, prop
d’un miler de professio-
nals i al voltant de tres-
centes activitats –que in-
clouen 38 estrenes i 12 co-
produccions–. Així, du-
rant quatre dies, la músi-
ca, el teatre, el circ i la dan-
sa amb arrels mediterrà-
nies i per al públic adult,
familiar i professional om-
pliran la vila d’ambient a
través d’aquesta mostra,
que es presenta més ambi-
ciosa que mai i amb la
creació col·lectiva com a
leitmotiv d’enguany.
Aquest fil conductor “con-
necta de ple amb un dels
eixos principals de la fira,
la cultura popular”, que ha
d’estar “a l’abast de tot-
hom fent confluir la tradi-
ció, la innovació i la parti-
cipació”, va argumentar
durant la presentació el di-
rector artístic de la fira,
David Ibáñez. La proposta
que millor recull aquest es-
perit és el nou projecte de
la fira, Cadàver exquisit,
en què participen David
Carabén (líder de Mishi-
ma), l’actriu Mercè Sam-
pietro, el col·lectiu de crea-
ció sonora Cabo San Ro-
que i l’artista Toni Mira (el
resultat és un espectacle
que es pot veure a la plaça
Major). Un altre exemple
d’aquesta línia de creació
col·lectiva és la catifa de
flors gegant que reprodui-

rà l’obra del grafiter italià
Agostino Iacurci que il·lus-
tra el cartell d’enguany.

En l’apartat escènic
destaca una aposta nota-
ble per la dansa i, pel que fa
a nous formats, sobresurt
l’estrena a Catalunya de la
nova obra de Toni Gomila,
Peccatum, basada en ron-
dalles populars mallorqui-
nes, que arriba després de
l’aclamat Acorar. Per la
seva banda, la programa-
ció musical combina el ta-
lent de l’escena catalana
amb grans noms interna-
cionals (Kepa Junke-
ra&Chango Spasiuk, els
romanesos Fanfare Cio-
carlia o els algerians Djma-
wi Africa). Aquest any el

joc com a element de parti-
cipació i socialització de la
cultura té un espai privile-
giat: la plaça Major, on
s’instal·laran els Xics del
Xurrac, una creació de la
companyia especialitzada
en jocs de carrer.

IMAGINARI CERVERÍ
L’àmplia programació

de la 19a Fira Mediterrà-
nia ha convidat la població
de Cervera a mostrar el
seu patrimoni, de manera
que bestiari i balladors
cerverins es traslladaran
fins a Manresa per mos-
trar la tradició de la capital
de la Segarra. Al llarg del
cap de setmana de la fira,
els assistents podran veu-

re el ball de Gitanes de Cer-
vera, el ball d’Espases, els
Bombollers de Cervera i el
Cérvol Tibau, els Diables
Carranquers, el Drac de
Cervera Lo Carranco Bi-
landó, els gegants i gra-
llers i l’Àliga, acompanya-
da de la Banda del Conser-
vatori de Cervera. Aquesta
és una línia que la Fira Me-
diterrània va iniciar l’any
passat, amb el Focus de Vi-
lafranca, i que cada any
posa l’atenció en una po-
blació amb una especial ri-
quesa en tradició popular.

Dades d’interès
b Dates: del 6 al 9.
b Més informació:
www.firamediterrania.cat

Manresa es converteix en
un mercat d’espectacles
aLa 19a Fira Mediterrània reuneix cent companyies, un miler de professionals
i unes 300 activitats a La creació col·lectiva és el ‘leitmotiv’ d’aquesta edició

J. Peña
MANRESA

L’ambient al carrer està assegurat amb la cultura popular i les músiques del món. ■ O. DURAN

Sitges (Garraf)
55a Festa de la Verema. 8 i 9 d’octubre

El programa d’actes, que es concentrarà principalment a
la plaça de la Fragata, començarà demà amb el concurs
de dibuix. Posteriorment s’obrirà la Mostra de Vins, que
aquest any arriba a la desena edició i ho fa amb un gran
nombre de cellers i activitats en un cap de setmana en
què Sitges s’omplirà d’amants del vi i el cinema. I és que
de nou la Festa de la Verema torna a coincidir amb el Sit-
ges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Cata-
lunya. La festa s’inaugurarà oficialment demà al vespre,
al Saló d’Or del Palau Maricel, amb la lectura del pregó de
la Verema, que enguany anirà a càrrec de l’actriu As-
sumpta Serna. La Mostra de Sitges s’instal·larà al passeig
de la Ribera, de 12 a 15.30 h i de 17 a 23 h (dissabte), i de
12 a 15.30 h i de 17 a 21 h (diumenge), i oferirà una desta-
cada fira de vins i caves de cellers de Sitges, del Garraf i
del Penedès, complementats per estands de formatges i
coques per acompanyar el vi.

Maridatge de cinema i vi

Aigua passada
no mou la mola

Castelldefels (Baix Llobregat)
Dia Internacional Estels per la Pau. 9 d’octubre

La platja de Castelldefels serà l’escenari d’un acte que se
celebrarà diumenge a cent ciutats d’arreu del món. Al
llarg de tot el dia, hi haurà tallers de construcció i decora-
ció d’estels, un jardí del vent (estels estàtics a la sorra),
vols acrobàtics d’estels gegants, balls... Els promotors es-
peren superar les xifres de l’any passat, quan hi van parti-
cipar 1.500 persones i es van fer volar més de 500 estels.

Prop d’un miler d’estels


