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3 DIJOUS, 9 D’OCTUBRE DEL 2014

TEMA DEL DIA
Companyies
i espectacles

Sessions

Sessions de
pagament

107

201

76

Sessions
gratuïtes

La primera Mediterrània
de l’octubre manté la
xifra de professionals
internacionals al mercat
 L’avançament de dates no ha fet minvar els programadors, que superaran
el miler  El certamen s’inaugura avui homenatjant el desaparegut Peret
dà, Camerun, Burkina Faso, Estats
Canvi de dates; canvi en la gerèn- Units i Algèria. El carrer tindrà més
cia; reformulació dels àmbits de la protagonisme. Per espais, l’eix Sant
ﬁra (dividits en música, cultura po- Domènec-plaça Major, i per dates. És
pular –sobretot, carrer– i projectes ar- el que té, a priori, celebrar un mertístico-socials), a més de l’absència cat d’espectacles l’octubre i no el novembre. Es necessiten menys vede l’artista convidat, el desapales (només una i gran, com
regut Peret, que serà rea escenari i taverna, al
cordat en l’espectacle inLa
pati del Casino) i les
augural, Revetlla MeLlotja, al
places funcionen com
diterrània, amb La
Museu de la
a teatres a l’aire lliure.
Troba Kung-Fú (veTècnica, repeteix
La dissetena Medigeu pàgina 4). Un còcel disseny bagenc
terrània obre amb un
tel previ per a una Fira
estrenat l’any
dels caps de cartell amb
Mediterrània que avui
passat
entrades esgotades des de
comença la seva dissefa dies, Txarango, una ﬁta
tena edició emulant, per xique l’any passat aconseguia Obrint
fres, la passada. Mateix pressupost (un milió d’euros), estrenes Pas i Jordi Savall. I la Llotja, al Mu(35, 22 de les quals musicals) i un vo- seu de la Tècnica, repeteix disseny
lum similar d’espectacles (107; 113 bagenc i esgota els estands, 46. Avui,
l’any passat) i professionals (un mi- a 1/4 de 8 de la tarda, la Llotja serà
ler, xifra provisional). Els interna- l’escenari de la inauguració institucionals (més de 130 ahir) arribaran cional de la Mediterrània, amb Vade pràcticament tot Europa, Cana- lentí Junyent, alcalde de Manresa;
Lluís Puig, director general de Cultura Popular; David Ibáñez, director
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L’excantant de The Pepper Pots i
membres de Cardova, Sol Lagarto o
Chocadelia Internacional. Funk i soul.

Coproduccions
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DISSETENA AMB CANVIS 4 La fira manresana estrena mes, gerent i reformula
continguts i espais. El certamen alterna potents noms del país (Txarango o El Pont
d’Arcalís), figures internacionals i matrimonis impossibles com la cobla i el hip-hop
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Arriba a Manre
sa el millor intèrpret vivent
de kora. I ho fa
amb el seu fill,
deixeble avan
çat. L’espectacle
és una estrena a l’estat.
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artístic de la ﬁra (és el seu tercer certamen); i Tomàs Xavier Subirà, director d’Àrea de Negoci de la Caixa
al Bages. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, assistirà, únicament,
a l’espectacle inaugural.
La Mediterrània serà avui el terreny que trepitjaran, al matí, els
3.100 alumnes de 22 escoles de la comarca. I quan es faci fosc, la plaça
Major s’estrenarà amb dansa vertical de factura italiana. En total, la ciutat podrà triar entre vuit espectacles
a partir de les 8 del vespre. És el dia
de preludi.
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Segon disc i no
va gira d’un
dels grups més
aclamats a
l’escenari. Ab
ans, actuaran
els bagencs Kò
dul i, després, Addictiv
e TV, una de
les propostes
més originals.
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2PRINCESESBARBUDES

D’ARREL

GOTS DE TUBA

 Avui

 Avui

 Avui

 Avui

EL SIELU  22.30 H.  2 EUROS

KURSAAL. SALA PETITA. FIRAESCOLES  9.30/11 H

RESTAURANT VEIGÉ.  21 H.  GRATUÏT

DIFERENTS ESPAIS.  A PARTIR 22.15 H

Guillem Roma amb la Camping Band
Orchestra (a la foto), Mox, Rot i El Senyor Sequâh actuen com a finalistes
del concurs Sons de la Mediterrània.

La companyia anoienca estrena a la
fira el seu nou espectacle Enciclopèdia baixeta de la nit. Música pop amb
instruments de joguina.

L’Of de la Mediterrània, D’Arrel, obre
avui amb el calabrès Piero Pesce (a la
imatge); Corrandes són corrandes i els
bagencs Amar Mendé.

Fanfàrria jamaicana que itinerarà pel
pati del Kursaal (22.15 h), la
plaça Gispert, el Moe’s, el
Toni’s i l’Ítaca (00.15 h).

