NOTA DE PREMSA

Fira Mediterrània posa a la venda totes les
entrades de la 20a edició
Els primers compradors d’entrades de la Fira rebran un planter d’olivera com a
obsequi, en motiu de la celebració dels 20 anys
La Fira presenta trenta set nous espectacles que gairebé completen la totalitat
de la programació d’enguany
SALA DE PREMSA AQUÍ
Manresa, 4 de juliol de 2017 - Avui es posen a la venda tots els espectacles de
pagament de la 20a edició de Fira Mediterrània de Manresa. Per donar el tret de
sortida a la venda d’entrades, el mercat manresà s’ha fet acompanyar de cinc
personalitats representants de la societat civil de la comarca. Són el cuiner David
García; el flamant director esportiu de Bàsquet Manresa, Román Montáñez; la
dissenyadora de moda, Míriam Ponsa; l’empresari Fèlix Salido, i la nova directora de
Càritas, Fina Farrés. Els cinc han fet una compra simbòlica d’entrades a canvi de la
qual han rebut com a obsequi un planter d’olivera, en senyal de la mediterraneïtat del
projecte i com a missatge de futur, el mateix regal que rebran els primers compradors
d’entrades de la Fira. Amb aquesta acció, el mercat manresà vol compartir la
celebració del seu aniversari premiant la fidelitat del públic més matiner a l’hora de
comprar entrades. Les persones que comprin les entrades per Internet o que ja l’hagin
comprat durant les setmanes prèvies a la promoció, podran recollir el planter passant
per les taquilles del Teatre Kursaal (el punt de venda físic de les entrades de la Fira) i
presentant les entrades ja comprades. La promoció serà vigent fins a exhaurir
existències.
Aprofitant el tret de sortida de la venda d’entrades, la Fira també ha presentat trenta
set nous espectacles respecte als que es van avançar el 12 de juny, i que completen
la pràctica totalitat de la programació artística d’enguany.
Novetats en les arts escèniques
En l’àmbit de les arts escèniques la Fira repetirà estada al Museu Comarcal de
Manresa, marc incomparable per acollir dues propostes de teatre i poesia: per una
banda, l’homenatge que Enric Casasses i Josep Pedrals, dos dels poetes catalans
contemporanis més brillants i estimulants, faran a l’escriptor Ramon Llull, per revisar la
seva obra i reivindicar la vigència del seu missatge; i de l’altra, Palmira, un espectacle
de Bubulina Teatre, basada en la recerca de cançons tradicionals de la musicòloga i
poetessa Palmira Jaqueti i que destaca per la qualitat de la seva prosa poètica.
En l’àmbit de carrer, la Fira proposa dos espectacles itinerants que tracten l’arrel
tradicional des del sentit de l’humor. Transhumància de Xip Xap Teatre passejarà el

seu ramat de cabres pels carrers de Manresa entre el públic curiós, que s’hi ho vol,
podrà participar en aquest espectacle de titelles. I els Engruna Teatre, amb Tuff!,
portaran tres caganers arrossegant un carro amb una caguerada gegant, un
espectacle ple d’esquetxos gamberros i escatològics.
La Plaça Sant Domènec serà l’escenari de les principals apostes de la Fira pels nous
públics i per una cultura a l’abast de tothom. La companyia especialitzada en
espectacles de carrer de gran format Efímer muntarà un espectacular espai lúdic per a
nadons i nens i nenes de fins a 6 anys. Amer i Àfrica, dos artistes de circ
especialitzats en la tècnica de mà a mà, hi actuaran amb una reflexió sobre
l’estupidesa humana i Circ Pànic hi portarà el seu recent però ja molt aplaudit joc de
mirades i equilibris MiraT. Finalment, la plaça Sant Domènec també acollirà la
companyia de la coreògrafa navarresa Helena Lizari, presentant la peça Herri Kirolak
(8 deportes vascos), basada en una relectura en clau de dansa contemporània dels
esports tradicionals d’Euskal Herria.
Patrimoni
En l’àmbit del patrimoni cultural del país, destaquen dues propostes que tindran lloc a
l’espai de Joc Tradicional de la Plaça Major: les bitlles de sis, amb colles provinents
de Reus i Cabanabona (Lleida), així com el joc a la morra, una tradició molt
mediterrània que en aquesta ocasió ens arribarà gràcies als seus practicants de Sant
Carles de la Ràpita.
La jornada castellera, un clàssic al programa de la Fira Mediterrània des dels seus
inicis, comptarà amb l’actuació dels amfitrions, els Tirallongues de Manresa, colla
que està vivint un bon moment amb la preparació de l’atac als castells de vuit, i els
Castellers de la Vila de Gràcia, colla de gamma de vuit i una de les tres grans de
Barcelona.
Diumenge 8 d’octubre al matí, el públic de la Fira podrà gaudir d’una sessió intensa de
música per a bandes a la Taverna Estrella Damm (que estarà instal·lada un any més al
pati del Casino). Hi participaran la Unió Musical del Bages i la Banda de la
Federació Catalana de Societats Musicals, que a Manresa vindrà representada per
la Banda de Benissanet i el seu homenatge a les persones que van patir els horrors
de la Guerra Civil a les Terres de l’Ebre. El mateix dia a la tarda, la banda ebrenca,
acompanyarà la mulassa de Benissanet, una de les bèsties més joves del territori
català, en un petit recorregut pels carrers de la ciutat. També en l’àmbit del bestiari
festiu, però ja en el camp del foc, el Drac de Gràcia ha confirmat la seva presència a
Manresa.
Pel que fa al ball tradicional, durant els dies de la Fira podrem veure el Ball dels
Cercolets de Valls, recuperat recentment gràcies a una iniciativa ciutadana. En una
vessant més trencadora, l’Esbart de Sant Martí presentarà un espectacle ben valorat
per públic i crítica que, des de la dansa tradicional, homenatja el caràcter obert i
cosmopolita de la ciutat de Barcelona.
Periple musical per la Mediterrània
Pel que fa a la música, els artistes que s’incorporen al programa dibuixen un periple al
voltant de la Mediterrània. Destaquen des de la regió italiana de la Puglia, el duet
format per Rachele Andrioli (veu) i Rocco Nigro (acordió), dos joves intèrprets que
proposen un acostament modern i personal a l’essència musical del Salento. Des del
País Valencià, la Fira portarà el Xiromita Trad Project, el darrer projecte de Miquel
Gironès, dolçainer d’Obrint Pas, un espectacle intens basat en les músiques populars i
tradicionals valencianes i en el qual hi participen artistes de la talla de Miquel Gil i Rafa
Arnal entre d’altres. La programació musical de la Fira també inclou dues propostes

que destaquen com a mostra de la creativitat i modernitat al món àrab i amb un ampli
reconeixement internacional: la banda de rock àrab Temenik Electric i els marroquins
N3rdistan, amb seva barreja d’electrònica, rap, poesia àrab i sonoritats ètniques.
La presència occitana enguany no pot faltar, tenint en compte que la Fira li dedicarà un
Focus Occitània. Així, a banda dels ja anunciants Polifònic System (capitanejats pel
prestigiós cantant i occitanista Manu Theron), s’incorporen a la graella els Bal
O’Gadjo, amb un repertori de músiques balcàniques i mediterrànies molt ballable.
Si anem cap al sud, a Andalusia, la Fira estrenarà a Catalunya La raíz eléctrica, la
darrera proposta de Raúl Rodríguez, un dels artistes d’arrel més apreciats pels
professionals del sector i per la premsa especialitzada. La proposta d’aquest músic i
antropòleg sevillà passa per barrejar amb naturalitat gèneres molt diversos i dispars
amb el ball flamenc com a vehicle conductor.
Ja a Catalunya, la Fira compta amb l’actuació del duet íntim de gralla i acordió format
per Ivó Jordà i Marçal Ramon, Criatures, guanyadors de la darrera edició del Concurs
Sons de la Mediterrània. I els gitanos catalans Muchacho y los sobrinos oferiran,
com a darrera actuació de la Fira d’enguany, un recital de la seva rumba hereva dels
grans patriarques a cop de “ventilador”.
Tradició musical a altres latituds
Pel que fa a la programació musical, la Fira surt de la Mediterrània per acostar-se a
altres territoris propers amb propostes que també tenen una forta connexió tradicional.
Des de Galícia, la Fira compta amb la banda de folk, Os d’Abaixo, integrada per
músics de dos dels grans referents de la música gallega, Berrogüetto i Fía na Roca. I
des de Portugal vindran les Maria Monda i el seu repertori lusòfon i ibèric interpretat
amb aire contemporani des del cant polifònic i la percussió.
El Vermell, taverna d’arrel
Enguany la Fira recupera El Vermell com a espai d’actuació per oferir actuacions en
molta proximitat. És el cas de dues propostes sènior de la música popular: d’una
banda els catalans Jaume Arnella i Ferran Martínez, amb un repertori de cançons de
vi i taverna, i de l’altra, Juan Mari Beltrán, una de les figures clau de la música
popular basca. Al Vermell també hi actuaran el guineà Mu’ Mbana, en un recital íntim,
només amb la seva veu i el so del seu simbi, i la companyia especialitzada en cant
improvisat Corrandes són corrandes, que hi presentaran el recull de tonades que
han enregistrat.
Avançament del Circuit Estepa Mediterrània
Pel que fa a la programació del Circuit Estepa Mediterrània, l’off dedicat a les
propostes més trencadores en el camp de l’arrel organitzat en col·laboració amb
Cases de la Música, la Fira també avança l’actuació de Motivés!, amb els exmembres
de Zebda, Mouss & Hakim, i que vindran a Manresa amb esperit altament reivindicatiu
i revolucionari. Compartiran cartell amb ells, uns clàssics de la tradiinnovació del sud
d’Itàlia: Mascarimirì, amb la seva mescla única de pizzica i electrònica.
Venda d’entrades
Les entrades de Fira Mediterrània es poden comprar a les taquilles del Teatre
Kursaal (dissabte al matí, d’11h a 13h i a la tarda, de dimarts a diumenge, de 18 a
21h). Per Internet, la informació sobre com comprar les entrades es troba al web de la
Fira (www.firamediterrania.cat).
Pel que fa a les entrades del Circuit Estepa Mediterrània, es poden comprar a
Sibelius i Solans, i per Internet, s’han de comprar a www.stroika.cat.

Trobareu el detall de tota la programació de la 20a Fira Mediterrània de Manresa al
web www.firamediterrania.cat
Darreres incorporacions al programa de la 20a Fira Mediterrània de Manresa:
MÚSICA DEL MÓN / FOLK
RAÚL RODRÍGUEZ · MOTIVÉS! · MASCARIMIRÌ · TEMENIK ELECTRIC ·
N3RDISTAN · RACHELE ANDRIOLI & ROCCO NIGRO · XIROMITA TRAD
PROJECT · JUAN MARI BELTRÁN · DIJAZZÒNIC QUARTET · BAL O'GADJO ·
JAUME
ARNELLA
I
FERRAN
MARTÍNEZ
·
MARIA
MONDA
·
MU M'BANA · OS D'ABAIXO · CRIATURES · MUCHACHO Y LOS SOBRINOS ·
HORA DE JOGLAR · CORRANDES SÓN CORRANDES
ARTS ESCÈNIQUES
ENRIC CASASSES I JOSEP PEDRALS · CIRC PÀNIC · AMER I AFRICA ·
BUBULINA
TEATRE
·
XIP
XAP
TEATRE
·
ENGRUNA
TEATRE
·
ESBART
DE
SANT
MARTÍ
·
HELENA LIZARI I LAIDA ALDAZ · CARLES BELDA I JORDI RUBIO
PATRIMONI
BITLLES DE SIS · JOC DE LA MORRA · CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA
TIRALLONGUES
DE
MANRESA
BANDA DE LA FCSM & BANDA DE BENISSANET · MULASSA DE BENISSANET
DRAC
DE
GRÀCIA
·
BALL
DE
CERCOLETS
DE
VALLS
UNIÓ MUSICAL DEL BAGES · DRAC DE GRÀCIA
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