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El sisè director artístic en els 22
anys d’història de la Fira Medite-
rrània de Manresa serà Jordi Fosas
(Olot, 1976), que en els propers
dies signarà per tres temporades.
En conversa amb aquest diari, qui
ha estat director del Festival És-
dansa de les Preses, la Garrotxa,
va afirmar ahir que «hem de con-
tinuar treballant per la transver-
salitat i la interrelació de les disci-
plines que formen la fira».

Després de valorar les set can-
didatures presentades, la comis-
sió de valoració va escollir el nom
de Jordi Fosas «pel contingut del
projecte artístic presentat, i per la
seva experiència contrastada», se-
gons la nota emesa ahir, sense en-
trar en més detalls. «Em fa molta
il·lusió», va admetre el nou direc-
tor artístic, que va explicar que «he
viscut la fira des de fa molts anys.
Els anys 1999 i 2000 vaig partici-
par-hi com a dansaire amb l’Es-
bart Marboleny, i en la meva con-
dició de director de l’Ésdansa hi
he vingut diverses vegades  com a
programador».

Jordi Fosas també ha estat vin-
culat els darrers anys a la Fira Me-
diterrània perquè l’Associació
Cercle de Cultura Tradicional i
Popular Marboleny -que presi-
deix des del 1996- és un dels orga-
nitzadors del Premi Delfí Colomé
al millor projecte de creació i pro-
ducció en dansa d’arrel tradicio-
nal. Un guardó que s’anuncia
cada any en el marc de la Fira Me-
diterrània, i del qual el certamen

manresà és col·laborador i un dels
escenaris d’exhibició.

«Espero poder aportar el meu
gra de sorra per fer que la fira con-
tinuï generant mercat i circuit», va
apuntar l’olotí, que no té la inten-
ció de fer decantar la balança de
la programació cap al gènere de la
dansa d’arrel. «Hem de treballar
totes les disciplines, perquè la
transversalitat caracteritza la fira.
Ens hem de continuar basant en
això», va afegir.

Cultura desacomplexada
Fosas arriba a una Mediterrània
consolidada com un dels grans
mercats culturals estratègics del
país -juntament amb La Mostra
d’Igualada, el Sismògraf d’Olot, el
Trapezi de Reus, FiraTàrrega i el

Mercat de Música Viva de Vic:
«S’ha fet molt bon treball aquests
anys», va indicar: «La fira està ben
posicionada i diferenciada dels al-
tres festivals». 

El nou responsable artístic de
la cita manresana s’incorporarà
«a final de febrer o principi de
març, en tinc ganes perquè la fira
ja està en marxa i l’octubre de se-
guida serà aquí». La 22a edició es
farà del 10 al 13 del mes esmentat.

«Sobretot, hem de treballar en
benefici d’una cultura popular
desacomplexada, que ens parli
des del present, que generi circuit
i discurs», va afegir Fosas, que, en
to de broma, va admetre que to-
carà trepitjar molt l’eix Transver-
sal en els propers temps per anar
des d’Olot a Manresa.

La comissió de valoració que
ha triat el nom de Jordi Fosas està
formada per Antoni Herrera, sub-
director general de Protecció i
Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional del departament de
Cultura de la Generalitat, en qua-
litat de president; i Cristina San-
chis, cap del Servei de Promoció i
Dinamització de la Direcció Ge-
neral de Cultura Popular i Asso-
ciacionisme Cultural; Olga Brea,
tècnica superior de la Direcció
General de Cultura Popular i As-
sociacionisme Cultural; Jordi Ba-
somba, gerent de Manresana
d’Equipaments Escènics; Josep
Simon, cap del Servei de suport a
l’Alcaldia i Presidència, i Lídia Hi-
nojo, gerent de la Fundació Medi-
terrània, com a vocals.

TONI MATA I RIU MANRESA

L’olotí Jordi Fosas dirigirà
la Mediterrània durant
les tres properes edicions
El responsable del festival Ésdansa de les Preses, la Garrotxa, agafa el
relleu de David Ibáñez Fosas ha estat a la fira com a ballarí i programador

ARXIU PARTICULAR

Jordi Fosas, nou director artístic del certamen manresà

Hem de treballar
per una cultura

popular que ens parli
des del present, que no
tingui complexos»

No vinc a decantar
la balança cap a la

dansa d’arrel: aquesta
fira s’identifica per la
seva transversalitat»

JORDI FOSAS
DIRECTOR ARTÍSTIC DE LA MEDITERRÀNIA

Un perfil diferent del dels seus
predecessors en el càrrec
 L’exconseller Lluís Puig va ser
el primer director de la fira, del
1998 al 2000. Posteriorment, el
càrrec l’han ocupat Jordi Ber-
tran (2001-05), Toni Xuclà
(2006-07), Tere Almar (2008-11)
i David Ibáñez, (2012-2018). 
Jordi Fosas té un perfil diferent
perquè ve d’un camp, la dansa
d’arrel, que cap dels seus prede-

cessors exhibia en el seu currí-
culum. A més de dirigir el festi-
val Ésdansa des del 2001, Fosas
ha estat vicepresident de Festi-
vals du Sud-Xarxa de Festival
del Sud d’Europa de danses po-
pulars (des del 2010) i és soci
cofundador de La Caraba, una
empresa de producció i serveis
tècnics per a esdeveniments.

El Kursaal tanca avui el 12è ani-
versari de la reobertura del teatre
amb les 12 campanades que pro-
tagonitzaran Quim Masferrer,
Natxo Tarrés i Santi Arisa a les 12
de la nit al pati de l’equipament
del passeig Pere III de Manresa.
Aquesta és una de les accions per
celebrar els 12 anys del Kursaal,
una festa que començarà a les 11
de la nit al pati amb actuacions i
números musicals amb la col·la-
boració dels ballarins de Caba-
ret33, l’Escola de Dansa Julieta So-
ler, Manresa Teatre Musical i el
grup de música Bob i el Lladre. El
manresà Jordi Callau conduirà
l’acte, que es clourà a les 12 de la
nit amb les 12 campanades.

50 % de descompte
A més a més, des de les 12 del matí
fins a les 12 de la nit, es podran
comprar entrades amb la tarifa
del 50% de descompte de tots els
espectacles programats fins al
mes de juny, excepte l’espectacle
de Les Luthiers, i els cicles d’Ima-
gina’t, Petit Kursaal, Gust de Jazz i
del cicle 3/4 de Música.

Concert i xerrada
D’altra banda, a l’entorn de l’ani-
versari, el compositor i pianista
sallentí Carles Cases porta a terme
avui (20 h) el darrer dels tres con-
certs programats per a la Sala Pe-
tita del Kursaal. A partir de les
21.30 h, a la Sala Gran, l’actor
Quim Masferrer i el músic Natxo

Tarrés protagonitzaran la darrera
xerrada del cicle «Manresa des
d’una altra mirada», impulsat per
l’Ajuntament de Manresa els da-
rrers mesos, amb el títol «Festa és
cultura, Manresa cor de la festa».

Jardins de Llum
L’altre focus d’atenció de la jorna-
da és una nova edició de la ruta ar-
tística Jardins de Llum. Des de les
19 fins a les 22 h, en diferents es-
pais interiors i exteriors del nucli
antic de la ciutat se situaran una
vintena de projectes -molts d’ells
d’artistes de la Catalunya Central-
que treballen amb els conceptes
de la llum i l’aigua, els elements
centrals de la Festa de la Llum. La
proposta és gratuïta.

REDACCIÓ MANRESA

Masferrer, Tarrés i Arisa fan avui les 12
campanades d’aniversari del Kursaal

La 7a edició de l’Encesa de la
Nova Llum se celebra avui (19 h)
a la plaça de Sant Domènec, i s’es-
trenarà un espectacle interactiu
de llum i so que es projectarà a la
façana de la Buresa, creat per
l’empresa manresana Sònica. El
fil conductor serà una cançó tra-
dicional catalana  versionada pel
productor Aleix Martín en tres es-
tils actuals (trap, reggaeton i tech-
no), per expressar pau, llibertat i
una Catalunya pluricultural.

Els promotors de la iniciativa
són Òmnium del Bages-Moianès,
l’empresa Sònica, amb Joan San-
llehí, la directora artística Lucía
Alcaina, i Alfons Rodríguez, de

Manrusionica. Sònica ha dissec-
cionat cadascun dels temes i ha
creat escenes de llums que es pro-
jectaran i que estaran vinculades
a les cançons. A la plaça s’hi situa-
rà un escenari amb una pantalla
tàctil pensada perquè els més pe-
tits puguin participar-hi i, pitjant
uns botons, activaran la trentena
de llums i les melodies que crea-
ran les escenes que es projectaran
a la façana de la Buresa.

Òmnium omplirà la plaça i els
carrers adjacents amb 30.000 es-
pelmes. Una acció que estarà
acompanyada d’una obra de gran
format creada per l’artista Txema
Rico. La imatge serà resseguida
amb milers d’espelmes.
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Encesa de la Nova Llum, acció
de Txema Rico i projeccions 
a la Buresa, a Sant Domènec


