
 

  

La Fira Mediterrània proposa 50 actuacions 
en la seva segona jornada, amb la 

transformació com a leitmotiv 
 

SALA DE PREMSA AQUÍ 
 
 
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
 
 

Esmorzar amb el director artístic 

Dissabte 17 d’octubre, 11h 

La Llotja (punt de trobada a la sala de premsa) 

 

Roda de premsa de valoració de la 18a Fira Mediterrània de Manresa 

Diumenge 18 d’octubre , 12h 

Casa Lluvià (Carrer de l’Arquitecte Oms, núm 5)  

 
 

  

La Fira Mediterrània va donar ahir el seu tret de sortida amb el vibrant 

l’espectacle In somni, fusió de cobla i hiphop, una coproducció de la Fira amb el 

Mercat de les Flors 

 

Roba Estesa guanya el concurs Sons, que es va celebrar ahir a la Taverna de la 

Fira 

 

Avui Roger Mas estrena al Teatre Kursaal el seu nou disc, Irredempt, en un 

retorn del cantautor cap a la seva essència, amb escenografia de Lluís Danés 

 

Dissabte destaquen, a nivell musical, diversos noms internacionals: Ester Rada 

amb el seu ethiosoul, el senegalès Cheikh Lô o el guitarrista flamenc Tomatito, 

que oferirà un concert envoltat de la seva família 

 

Les arts escèniques seran les protagonistes del carrer durant l’intens cap de 

setmana, amb les propostes de Les Mobilette, Ada Vilaró o Ponten Pie 

 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/mediterrania_2015


La Cultura tradicional més participativa tindrà protagonisme diumenge, amb el 

Focus Vilafranca, el Ball de Dames i Vells de Tarragona o els Gegants Bojos de 

Solsona 

 

La cloenda se celebrarà diumenge amb La viola d’or, en homenatge a Enric 

Morera en el 150è aniversari del seu naixement 

 

Manresa, 16 d’octubre de 2016 · Ahir va arrencar la divuitena edició de la Fira 

Mediterrània de Manresa, amb la transformació com a leitmotiv: transformació 

constant de la tradició i de la societat. A les 19:30, a la Llotja va tenir lloc una 

inauguració institucional, i a les 21h, el Teatre Kursaal va acollir l’espectacle 

inaugural, In Somni, una sorprenent combinació entre la música de cobla i el hip-hop. 

Abans de començar, Màrius Serra va oferir el primer dels tres pregons que tindran lloc 

al llarg d’aquesta fira.  

 

Roba Estesa, grup guanyador concurs Sons 

El grup Roba Estesa s’ha anunciat aquest matí com a guanyador del concurs Sons 

de la Mediterrània. La final va tenir lloc  a la Taverna Estrella Damm a partir de les 

21:30h, i Roba Estesa competia amb Les Anxovetes, Àngela Furquet i Xaluq, en 

una final amb un marcat accent femení. El jurat va valorar especialment la capacitat 

del sextet Roba Estesa per connectar amb el públic i la seva combinació de cançó 

tradicional amb els ritmes ballables. El concurs està organitzat per Grup Enderrock, 

Fira Mediterrània i el CAT, i el suport de l’Ajuntament d’El Vendrell i el programa Mans 

de Catalunya Ràdio. 

 

Divendres: Roger Mas, Siete Lunas i Asian Dub Foundation  

Aquesta nit, un dels plats forts, Roger Mas, presentarà en primícia a la Fira 

Mediterrània de Manresa el seu nou dic, Irredempt. Un espectacle en què el solsoní 

es retroba amb la seva essència de cantautor, i on l’espectador es trobarà cara a cara 

amb ell i la seva guitarra, amb l’únic suport d’una escenografia de Lluís Danés, 

formada per nou miralls i una acurada il·luminació. Per altra banda, la ballarina María 

Muñoz (de Mal Pelo) s’alia amb El Niño de Elche en el projecte Siete Lunas. 

Manresa veurà l’estrena absoluta d’aquest espectacle en què es troben aquests dos 

grans artistes, a la sala petita del Kursaal (22:30h). 

  

Per tancar la nit de divendres, la Stroika rebrà els Asian Dub Foundation en el marc 

del cicle Estepa Mediterrània. El mític combo britànic ofereix un únic concert a 

Catalunya. A les 00:30 es podrà assaborir la combinació explosiva d’estils com el 

jungle, el dub, el hip hop... fusionats amb sons tradicionals hindús. 

 



 

Dissabte: música internacional i carrers plens d’arts escèniques 

 
Demà dissabte, la Fira acull una potent programació de música d’àmbit internacional. 

A les 19h, es podrà escoltar el soul amb arrels etíops d’Ester Rada al Teatre 

Conservatori, i a les 21h, Tomatito oferirà el seu concert Constelación familiar 

rodejat del seu fill a la guitarra i la seva filla a la veu. A la Stroika, Cheikh Lô (00:30h) 

oferirà la seva barreja de sons africans amb música reggae, en una nit que haurà obert 

Oques Grasses (23:00). 

 

Pel que fa a les arts escèniques, avui a les les 11:30 ha començat la performance 

Públic Present 24h, per la qual Ada Vilaró passarà 24h seguides a la Plana de l’Om. 

Allà, sense parlar i només amb l’ajuda d’un guix, interactuarà amb diversos col·lectius 

de la ciutat de Manresa. La proposta acaba demà al matí a les 11:30, amb una acció 

final. 

 

La terrassa de Las Vegas (Plaça Sant Domènec) es convertirà també en escenari amb 

l’actuació de la companyia francesa Les Mobilettes, que presenten el seu Café 

Frappé. També  Ponten Pie presentarà Àrtica en un conte, la versió per a nens del 

seu aplaudidíssim espectacle Àrtica. 

 

 

Diumenge, cultura tradicional i un homenatge a Enric Morera 

 

La cultura tradicional tindrà el seu protagonisme diumenge, amb el Focus Vilafranca, 

que inclou el Ball de Gitanes, el Ball de Pastorets, els Capgrossos de Vilafranca i 

el Drac. L’imaginari vilafranquí oferirà dos passis, a les 12:30h i a les 18h. També es 

podrà veure l’irreverent del Ball de Dames i Vells de Tarragona, un dels balls parlats 

mes antics i trencadors de Catalunya, -que compta amb actors coneguts com Oriol 

Grau o Fermí Fernández- a la Plaça Major a les 12h i a les 17h. Els satírics Gegants 

Bojos de Solsona oferiran itineraris a les 11h i a les 17:15h.  

 

Pel que fa la cloenda, la Fira ofereix l’espectacle líric La viola d’or, que es podrà veure 

diumenge al Kursaal. Es tracta d’una producció especial que commemora el 150è 

aniversari del naixement del gran Enric Morera, amb un ambiciós projecte que 

recupera la primera obra de sarsuela catalana escrita per a cobla i veus, i en què s’han 

unit la Cobla Marinada de Badalona, el cor ArsInNOVA i la companyia de 

dansa Factoria Mascaró. Compta amb direcció escènica de Jordi  Prat i Coll i 

l’assessorament artístic de Xavier Albertí. 

 

 



Canvis en la programació  

 
El passi de dissabte 17 a les 12:45 de MontRauxa a la Plana de l’Om ha estat 

cancel·lat. Per contra, el passi de les 12:00h de la companyia a la Plaça Major tindrà 

una durada de 60 minuts enlloc de 30. 
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