NOTA DE PREMSA

La Fira Mediterrània proposa una mirada
cap al futur, amb una representació de la
nova escena de joves músics d’arrel
La Fira presenta una programació associada als quatre eixos que defineixen els
20 anys de trajectòria: futur, patrimoni, innovació i Mediterrània
L’espectacle inaugural SABA! Joves músics d’arrel, estarà protagonitzat per
artistes com Maria Arnal & Marcel Bagès, Judit Neddermann i Joana Gomila
entre d’altres
Anna Ferrer, Les Anxovetes i Inxa Impro Quintet algunes de les actuacions als
showcases de la Llotja professional
Balkan Paradise Orchestra, Catfolkin, Els Jóvens i Orquestrina Trama, finalistes
del Concurs de Sons 2017, per a bandes emergents de música d’arrel
SALA DE PREMSA AQUÍ
Manresa, 18 de setembre de 2017 · La 20a Fira Mediterrània de Manresa, que tindrà
lloc del 5 al 8 d’octubre, presenta enguany una programació basada en quatre
missatges. Quatre valors que defineixen els 20 anys de trajectòria del projecte: futur,
patrimoni, innovació i Mediterrània.
A través de la programació llençarà el seu missatge de futur cedint la veu als joves i
reivindicant així una escena encara poc coneguda. Es tracta d’un planter de joves
músics dels Països Catalans, molt conscients de la importància de buscar una veu
pròpia i de la força de la tradició com a matèria creativa. Tot combinant avantguarda i
tradició des de diferents òptiques, ells estan transformant la música d’arrel.
Així, per inaugurar l’edició dels seus 20 anys, Fira Mediterrània els dona veu reunint
sobre l’escenari alguns dels noms més destacats d’aquesta generació, com el duet
revelació del 2016 Maria Arnal & Marcel Bagès, les veus de Judit Neddermann i
Joana Gomila, el duet de gralla i acordió Criatures (guanyadors del Concurs Sons de
la Mediterrània 2016), el multiinstrumentista i compositor Manu Sabaté, el guitarrista
Pau Figueres, el grup de folk Riu, el cantaor valencià Xavier de Bétera, el tenorista
Magí Canyelles i la big band Rufaca Folk Jazz Orquestra - Escola Folk del
Pirineu, que combina especialistes en la música del Pirineu amb alguns dels millors
joves músics de jazz del país. El concert tindrà un format irrepetible, ple de
col·laboracions inèdites i amb gairebé quaranta músics a l’escenari.

En la vessant més professional de la Fira, i concretament dintre del programa
de showcases -càpsules artístiques de 30 minuts que es presenten a la Llotja
Professional- trobem tres artistes que marquen una projecció de futur: Anna Ferrer,
que presentarà Tel·lúria, un projecte de cançons pròpies amb inspiració molt
Mediterrània; Inxa Impro Quintet, grup liderat pel multiinstrumentista Manu Sabaté,
una formació que obre espais d’improvisació en el marc de la música d’arrel tradicional
i Les Anxovetes, grup d’havaneres cantades en femení.
La formació Hora de Joglar completen l’eix de futur de la 20a Fira Mediterrània. La
música de l’escena mestissa que ofereixen, ens transporta des del centre d’Europa al
Carib, passant per la Garrotxa, d’on són originaris la majoria dels seus membres, a ritme
de swing, balkan, reggae, ska i latin.
Balkan Paradise Orchestra, Catfolkin, Els Jóvens i Orquestrina Trama, finalistes
del Concurs de Sons 2017
Aquesta tasca de posar en valor el futur i els nous valors no es pot entendre sense la
implicació de la Fira en el Concurs Sons de la Mediterrània, dedicada a bandes
emergents de música d’arrel Mediterrània. La desena edició d’aquest concurs ja té
finalistes, triats pel jurat d'entre les 39 propostes inscrites. Balkan Paradise
Orchestra, Catfolkin, Els Jóvens i Orquestrina Trama actuaran a la final, que tindrà
lloc el 5 d'octubre a la Taverna en el marc de la Fira.
El Concurs Sons de la Mediterrània està convocat per la Fira Mediterrània de
Manresa, el Centre Artesà Tradicionàrius, el Grup Enderrock i el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
ACREDITA’T A LA 20a FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA!
Vine a celebrar la 20a edició del 5 al 8 d'octubre. Pots sol·licitar la teva acreditació
omplint el següent formulari:
http://firamediterrania.cat/ca/premsa/acreditacions
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