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ESPECIAL FIRA MEDITERRÀNIA

La Mediterrània més flexible

EL MERCAT D’ESPECTACLES MANRESÀ

«Flexibilitat». Aquesta és la pa-
raula que ha regit el destí de la 23a
Fira Mediterrània de Manresa
que, passi el que passi, ja serà re-
cordada com l’edició de la covid.
Flexibilitat és la paraula que, des
que es va declarar la pandèmia ha
tingut al cap tot l’equip del certa-
men, personificat en la figura del
seu director artístic, Jordi Fosas.
L’olotí, que afronta la seva segona
Mediterrània, va tenir clar que el
mercat d’espectacles havia de ju-
gar la seva pretemporada en dues
lligues: online i presencial, i que,
si les condicions sanitàries ho per-
metien -i a quatre dies de l’inici,
això sembla- , la fira havia d’oferir
el màxim d’espectacles en viu. I
així serà, retallada en muntatges
-la meitat que el 2019- però pre-
sencial als escenaris. 

La 23a Fira Mediterrània de
Manresa se celebrarà del
13 al 18 d’octubre. Més
dies per poder ab-
sorbir les activitats
professionals en
línia, que es faran
del  dimarts 13 al
dijous 15 d’octu-
bre. I de dijous 15
al vespre -com sem-
pre- i fins diumenge
18 d’octubre, la fira po-
sarà a l’abast del públic i pro-
gramadors les activitats i especta-
cles en viu.

Sense fira al carrer
Això sí, que ningú no esperi una
fira similar a les viscudes fins ara:

el carrer no bullirà per-
què no hi haurà es-

pectacles itine-
rants ni en

places per evitar qualsevol tipus
d’aglomeració.  Es faran als tea-
tres i sales de la ciutat
i els únics exteriors
d’aquesta edició
seran el Parc del
Cardener (zona del
Pont Nou) -que s’es-
trena com a esce-
nari de la fira- i el
pati de l’Anònima.

45  espectacles
La fira tindrà en-
guany 45 propos-
tes artístiques de 55
companyies de les
quals es faran una
seixantena de fun-
cions. Hi haurà 34 es-
trenes: 23 absolutes; 3
a Catalunya i 4 a l’Estat.
Una programació amb 41
companyies catalanes; 10

d’espanyoles i 4  d’in-
ternacionals. 

La mirada a l’arrel
Fosas torna a proposar una pro-
gramació articulada sota tres
grans conceptes: mirades (d’ar-
tistes del món contemporani que
incorporen la mirada a l’arrel en-
tre els ingredients dels seus mun-
tatges), joves (amb artistes  emer-
gents que parteixen de l’arrel com
a matèria prima) i present (cen-

trat enel territori i el desenvolu-
pament sostenible). 

Inauguració ‘exhaurida’
La proposta que inaugurarà la
programació artística en viu, di-
jous 15 d’octubre al Kursaal, ja té
les entrades exhaurides.  Es tracta
de Za! & La Transmegacobla, que,
fruit d’un laboratori realitzat en el
marc de la fira fa dos anys, reunirà
sobre l’escenari el grup de música
experimental Za!, la MegaCobla,
un quartet de vents de cobla tradi-
cional, i al duet femení de trans-
folk Tarta Relena, amb la copro-
ducció de la mateixa fira i l’Espai

Marfà de Girona.  Bons  auguris
per a una edició... excepcional.

S. PAZ MANRESA

Aproximadament el
75 % de les propostes
artístiques que es
veuran en aquesta
edició són estrenes

La fira, que se celebrarà del 13 al 18 d’octubre, prepara una edició marcada per la covid però apostant pels espectacles en viu

Laia
Santanach ha
fet residència
artística a
Manresa
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ARXIU/OSCAR BAYONA

Aquesta imatge no es repetirà en la Mediterrània d’enguany

Sense llotja física, al Museu de
la Tècnica, enguany, la majoria de
les activitats i els contactes entre
professionals es podran seguir de
forma des de la renovada Llotja
Virtual, que ha actualitzat, re-
adaptat i ampliat les seves funcio-
nalitats  i que la fira ja ha posat a
disposició dels acreditats. A
l’apartat de «Fira en directe» es
podran seguir en línia les activi-
tats professionals programades
des del 13 fins al 15 d’octubre.
També hi haurà itineraris en viu
de projectes escènics i musicals,
que inclouen diverses presenta-
cions i showcases, i que esdevin-
dran la primera trobada presen-
cial per a molts professionals del
sector des que es va iniciar la crisi
sanitària.

Les Jornades Professionals de
la Fira Mediterrània tindran lloc
els matins de 10.30 h a 12 h des de

dimarts 13 a dijous 15 d’octubre i
enguany posaran el focus en la
sostenibilitat cultural. L’objectiu
de les jornades serà apropar mo-
dels d’implementació d’estratè-
gies de cultura sostenible en les
dimensions social, econòmica i
ambiental, liderats per equipa-
ments, festivals i artistes i convi-
dar a la reflexió constructiva per
a un desenvolupament cultural
sostenible.

L’eix artístic de Fira Mediterrà-
nia és la mirada a l’arrel que fan
els artistes. En total, es podran co-
nèixer una vintena de projectes
que formen part de la programa-
ció oficial través de converses
breus entre artistes i periodistes.
Els professionals acreditats des-
cobriran com els artistes treba-
llen amb l’arrel i la cultura popu-
lar per plantejar propostes que
ens interpel·len avui i ens parlen
en present.

Les presentacions de projectes
seran a càrrec de Xavier Serrano
i es faran també en línia, com les
reunions ràpides (8 minuts), en
les quals participen més de 80
programadors i 240 artistes, i que
ja han exhaurit les franges horà-
ries disponibles.

REDACCIÓ MANRESA

Una renovada llotja virtual
que substitueix l’espai físic

Les jornades professionals,
amb reunions ràpides o
presentacions de projectes,
es faran en línia, del 13 al 15

La Fira Mediterrània obrirà i tan-
carà amb Brots Transhumants,
una transhumància artística de
sis dies pel GR179 per tal de viure
i reflexionar com mirem l’entorn,
la terra i el territori, a càrrec del
músic de la Seu, Arnau Obiols
–que ha centrat el seu treball en
el camp de l’arrel–, el ballarí Magí
Serra –dansa contemporània– i el
creador audiovisual Pepe Camps.
El recorregut començarà el 13
d’octubre amb una conversa amb
Martí Boada, doctor en Ciències
Ambientals per la UAB, i serà el
tret de sortida de la fira i ponència
inaugural de les jornades profes-
sionals, i s’acabarà el dia 18 d’oc-
tubre, amb el resultat de l’expe-
riència artística en format audio-
visual, tancant la programació.

-Com puc seguir Brots Trans-
humants?
-Els cinc primers dies, de dimarts
13 a dissabte 17 d’octubre, es pot
seguir la transhumància amb les
mirades de diversos convidats
des del canal YouTube de la Fira
per al públic general i des de la
Llotja Virtual, per als professionals.
Cada dia la fira connectarà a les
10.30 h durant uns 30 minuts
aproximadament. I cada dia els
artistes conversaran amb una
persona convidada:Martí Boada
(13 d’octubre); Carme Pigem, ar-
quitecta (dimecres, 14;); Eloïsa
Matheu, biòloga (dijous, 15); Ada
Vilaró, artista i directora escènica
(divendres, 16) i Perejaume, artista
i escriptor (dissabte, 17).
-Com s’acaba l’experiència?
-El darrer dia, diumenge 18, a les
21 h, es tancarà el certamen amb
la projecció del documental re-
alitzat en directe durant la trans-
humància. La projecció es farà
simultàniament en línia pel canal
de YouTube de la fira i en viu a la
Sala Plana de l’Om amb reserva
prèvia d’entrada.

REDACCIÓ MANRESA

Transhumància artística
per obrir i tancar la fira

Un recorregut amb el ballarí
Magí Serra, el músic de la Seu
Arnau Obiols i el creador
audiovisual Pepe Camps

IMATGE PROMOCIONAL

«Brots transhumants» es podrà seguir en línia; en viu, el documental

KOCORI

La versió de l’àmbit musical

 El cartell d’enguany de la
fira és obra de l’estudi de dis-
seny manresà Kocori. Té tres
versions, una per a cadascun
dels tres àmbits principals que
configuren la programació ar-
tística de la Fira: la música
d’arrel i les músiques del món
(en la imatge), les arts escèni-
ques, i la cultura popular i el
patrimoni. El concepte creatiu
de la imatge és la interacció
entre artistes, públic i profes-
sionals, amb un joc de mirades
que connecta amb les mirades
polièdriques sobre l’arrel, punt
bàsic del plantejament de la di-
recció artística de la fira. La
dissenyadora gràfica i fotope-
riodista Anna Brugués és la
fundadora i directora creativa
de l’estudi manresà de disseny
i fotografia Kocori. Ella és bona
coneixedora de la Fira Medite-
rrània, ja que fa dos anys va
ser la fotògrafa oficial del mer-
cat manresà. Brugués ha
col·laborat amb mitjans com El
Periódico de Catalunya i el por-
tal www.surtdecasa.com, entre
d’altres. Actualment compagi-
na la seva tasca al capdavant
de l’estudi amb classes de dis-
seny a la Universitat de Vic i
com a professora associada a
l’Escola Superior de Disseny
ESDi de Sabadell.

Joc de mirades per
als cartells de l’estudi
manresà Kocori
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