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Showcases, arts comunitàries, jocs i
tradició festiva, darreres incorporacions
al programa artístic de la 18a Fira
Mediterrània
Davide Salvado, Pau Figueres, Gökhan Sürer, Maria Arnal amb
Marcel Bagés i Vox Bigerri ompliran la programació de
showcases de la Llotja Professional
La Fira Mediterrània arrodoneix la programació de la 18a edició
(que se celebrarà a Manresa del 15 al 18 d’octubre) amb els
showcases de la Llotja Professional; dos projectes socials, i
diverses propostes de cultura popular, que faran les delícies
dels més menuts. Destaquen noms com el de la coreògrafa
Marta Carrasco, el guitarrista Pau Figueres, Davide Salvado, el
Gökhan Sürer Quartet, els occitans Vox Bigerri, Maria Arnal i
Marcel Bagés i la nova instal·lació interactiva de Toc de Fusta.
Amb aquesta darrera entrega, fidel als seus dos eixos principals
(les músiques del món i la cultura popular que va des de la
tradició festiva fins a la que connecta amb la inclusió social), Fira
Mediterrània tanca l’oferta artística d’enguany.

Músiques del món a la Llotja Professional
Pel que fa a la programació dels showcases, les càpsules
artístiques de 30 minuts de durada que es presenten a la Llotja
Professional de la Fira (ubicada al Museu de la Tècnica),
arrancaran dijous 15 d’octubre amb l’actuació de Maria Arnal
(veu) i Marcel Bagés (guitarra), que interpreten un repertori de
músiques de tradició oral de la península ibèrica. Divendres 16
d’octubre, serà el torn de Davide Salvado, una de les veus més
carismàtiques de Galícia, que actuarà per primera vegada a
Catalunya i presentarà el seu darrer treball discogràfic Lobos.
Divendres també serà el torn del quartet que encapçala el
pianista d’Istambul Gökhan Sürer i la seva proposta de sons
tradicionals de la península d’Anatòlia passats pel sedàs del
jazz, el funk i el rock. Dissabte 17 d’octubre, un dels joves
guitarristes més talentosos del moment, Pau Figueres
presentarà el seu primer treball en solitari. També dissabte, el
programa del showcase inclourà l’actuació dels occitans Vox
Bigerri, un dels millors exponents actuals en polifonia pirenaica.
Aquestes actuacions, com la resta de la programació que es
duu a terme a la Llotja Professional, estan adreçades al miler de
professionals que s’acrediten cada any.

Arts comunitàries
En l’àmbit de les arts comunitàries, la Fira amplia l’oferta
presentada al mes de juliol amb dues propostes més. Per una
banda, diumenge 18 d’octubre, es podrà veure a la sala petita
del Teatre Kursaal, Bon Nadal o l’últim sopar, de la Companyia
Marta Carrasco. Es tracta de l’espectacle fruit del treball de la
coreògrafa vallesana amb un grup de persones amb malalties
mentals, dut a terme en el marc de L’Altre Festival. Per altra
banda, de la mà de Taller de Músics, es podrà veure una mostra
del projecte Cabal Musical, de suport al talent musical que
promou grups i músics joves de la Franja Besòs. Concretament
a Manresa, uns dies després de la Fira (l’1 de novembre al Pati
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del Kursaal), es podrà veure l’actuació del grup Fatlipz y Adry
Bueno amb l’acompanyament de luxe de les Cordes del Món.

Cultura popular, tradició festiva
A la presència de la tradició festival del país que hi ha al
programa de la Fira, cal afegir les cercaviles que oferirà
diumenge 18 d’octubre la Colla Gegantera Fal·lera Gironina.
Aquesta entitat, porta més de 20 anys treballant per la
recuperació de la tradició gegantera de Girona i a mostrar-la
arreu. A Manresa hi serà representada amb els Gegants, els
Capgrossos i els Bastoners, en companyia de la seva banda de
músics.

Jocs
La Plaça Fius i Palà serà l’espai de jocs de la 18a Fira
Mediterrània, ja que ubicarà dues de les principals propostes
emmarcades en aquest àmbit. Per una banda, El món del joc en
l’univers Joan Amades, de la Companyia de Jocs l’Anònima, i de
l’altra, la nova col·lecció de Els amics d’en Crusó, la instal·lació
interactiva d’autòmats, jocs infantils i trencaclosques de Toc de
Fusta. També adreçat a un públic familiar, la Fira instal·larà al
Centre Cultural el Casino el Castelloscopi, una instal·lació
pedagògica audiovisual dels castellers del Poble-sec, que
pretén que l’espectador capti les sensacions que es viuen dins
d’un castell.

Guanyador del Concurs Sons
Com a guanyadors l’any passat de la final de la VII edició del
Concurs Sons de la Mediterrània, els Mox tornaran a actuar a la
Fira amb la seva fusió de cant d’estil valencià i una manera molt
particular d’entendre el rock. Durant el concert que faran
divendres 16 d’octubre, a les 20.30h a El Sielu, els valencians
presentaran el seu nou treball discogràfic, Tuactes i rebomboris.



1



1

> Informació complementària
(http://www.firamediterrania.cat)
CIRC (HTTP://W W W .SIES.TV/TAG/CIRC)
DANSA (HTTP://W W W .SIES.TV/TAG/DANSA)
FIRA MEDITERRÀNIA (HTTP://W W W .SIES.TV/TAG/FIRA-MEDITERRANIA)
MANRESA (HTTP://W W W .SIES.TV/TAG/MANRESA)
OSONA (HTTP://W W W .SIES.TV/TAG/OSONA)
TEATRE (HTTP://W W W .SIES.TV/TAG/TEATRE)

0 comentarios

Ordenar por: Destacados

Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin

(http://www.sies.tv/wp-content/plugins/adrotate/adrotateout.php?track=MTQxLDMsMCxodHRwczovL3d3dy5maXJhdGFycmVnYS5jYXQv)

Siesopinió

(http: //www. sies. tv/category/opinio )

http://www.sies.tv/showcases-arts-comunitaries-jocs-i-tradicio-festiva-darreres-incorporacions-al-programa-artistic-de-la-18a-fira-mediterrania.html

2/4

25/8/2015

Showcases, arts comunitàries, jocs i tradició festiva, darreres incorporacions al programa artístic de la 18a Fira Mediterrània - Sies.tv
De Life is strange a Lost
Núria Martí Constans
Professora i escriptora

(http://www.sies.tv/opinio/de-life-isstrange-a-lost)

La primera meitat
Francesc Murgadas
Escriptor

(http://www.sies.tv/opinio/la-primerameitat)

Un curs d'estiu en línia, i de divulgació,
sobre Ramon Muntaner
Xav ier Renedo Puig

(http://www.sies.tv/opinio/un-curs-destiu-enlinia-i-de-divulgacio-sobre-ramon-muntaner)

Odi impune
Pau Vidal

(http://www.sies.tv/opinio/odi-impune)

Ens creiem la realitat Nord Sud de
Catalunya?
Toni Iglésies Trias

(http://www.sies.tv/opinio/ens-creguem-larealitat-nord-sud-de-catalunya)

11 EVA's
Jordina Biosca

(http://www.sies.tv/opinio/11-evas)

Més opinions > (http://www.sies.tv/category/opinio)

Bonart / Sies.tv

(http://w w w .sies.tv /exposicio/l-antic-

testament-de-manel-alv arez.html)
(http://w w w .sies.tv /exposicio/narcis-gironell-enalteix-enla-sev a-obra-una-dona-independent-sofisticada-i-

friv ola.html)
(http://w w w .sies.tv /exposicio/torres-monso-tota-una-

v ida-d-escultura.html)
(http://w w w .sies.tv /exposicio/lluis-v ila-i-el-seu-art-

fungible.html)
(http://w w w .sies.tv /exposicio/franc-aleu-i-l-pera.html)

(http://w w w .sies.tv /exposicio/bonav entura-

ansn-les-mans-de-l-artista.html)
(http://w w w .sies.tv /exposicio/l-art-a-trav es-de-la-pintura-

de-pep-camps.html)
(http://w w w .sies.tv /exposicio/el-fotograf-j oanfontcuberta-presenta-dactilografies-a-la-fundacio-

espais.html)

(http://w w w .sies.tv /exposicio/el-

futur-que-desitj o-es-no-j ubilar-me-mai.html)
(http://w w w .sies.tv /exposicio/cap-obra-bona-esfacil.html)

http://www.sies.tv/showcases-arts-comunitaries-jocs-i-tradicio-festiva-darreres-incorporacions-al-programa-artistic-de-la-18a-fira-mediterrania.html

3/4

25/8/2015

Showcases, arts comunitàries, jocs i tradició festiva, darreres incorporacions al programa artístic de la 18a Fira Mediterrània - Sies.tv

Exposicions anteriors...

Arts (arts-plastiques)
Cinem a (cinema)
Escenaris (escenaris)
Exposicions (museu-exposicions)
Lletres (lletres)

SiesTV

Música (musica)
Tendències (tendencies)
Turism e (turisme)
Videoclips (v ideoclips)

1096 Me gusta

Què és Sies.tv? (http://w w w .sies.tv /que-es-sies-tv .html)
Manxeta (http://w w w .sies.tv /manxeta.html)
Publicitat (http://w w w .sies.tv /publicitat.html)
Contacte (http://w w w .sies.tv /contacte.html)
Avís legal (http://w w w .sies.tv /av is-legal.html)

Me gusta esta página

Compartir

A 2 amigos les gusta esto.

(http://w w w .iglesies.com)

SiesTV

a Twitter

(http://twitter.com/siestv)

Follow @siestv

http://www.sies.tv/showcases-arts-comunitaries-jocs-i-tradicio-festiva-darreres-incorporacions-al-programa-artistic-de-la-18a-fira-mediterrania.html

4/4

