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AVANÇAMENTS 4 El cartell de la 16a edició de la Fira Mediterrània, que se celebrarà el novembre, comença a
prendre forma. Després d’anunciar fa uns quants dies la presència de Jordi Savall en el concert inaugural, ahir
l’organització del certamen manresà va confirmar l’assistència de més artistes, com Obrint Pas i Kepa Junkera

Kiko Veneno vola a la Mediterrània

El Museu de la
Música exposa
una col·lecció
única al món de
noranta guitarres

 El músic de Figueres estrenarà espectacle a la Fira  Obrint Pas i Kepa Junkera també hi seran
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KIKO VENENO

 Dissabte, 9 de

 Divendres, 8 de

novembre. Teatre Kursaal.
Els valencians, immersos en la
seva gira de comiat, actuaran
per primera vegada en format
acústic a la capital del Bages,
després de la seva recent
visita, el juny passat, a la sala
Stroika, on van exhaurir les
entrades.

novembre. Teatre
Kursaal. El músic
figuerenc estrenarà en
exclusiva a Manresa el
seu nou espectacle,
Kiko Veneno&Cordes
del món, en el qual
versionarà els seus
temes més coneguts
amb un
acompanyament
orquestral.

KEPA JUNKERA
 Dissabte, 9 de
novembre. Teatre
Conservatori.
L’acordionista basc
presentarà el concert
Triki-Arp, en el qual
combina la
sonoritat de la
trikitixa amb la
de l’arpa de
Josep Maria
Ribelles.

DAMIÀ VICENS | MANRESA

Kiko Veneno actuarà a la Fira
Mediterrània de Manresa, segons
va desvelar ahir l’organització del
certamen. L’autor que va compondre per a Camarón l’arxiconeguda Volando voy, estrenarà
en exclusiva, el divendres 8 de
novembre, al Kursaal, un nou espectacle en el qual adapta els seus
hits amb un acompanyament orquestral. Obrint Pas, Kepa Junquera i la produció Músiques en terres de cruïlla són altres avançaments de la setzena edició de la
Mediterrània, que s’afegeixen al
concert inaugural de Jordi Savall.
Manresa és la ciutat escollida on
el músic de Figueres mostrarà per
primera vegada el projecte anomenat Kiko Veneno&Cordes del
món. Es tracta d’una versió orquestral dels temes més coneguts
del català, en una coproducció
amb el Taller de Músics, que té la
direcció musical de Raúl Fernández Refree. La particular fusió de
ﬂamenc i rock de Veneno serà
una de les grans atraccions de la
Mediterrània 2013.
Els Obrint Pas, immersos en la
seva gira de comiat, tornen a Manresa després d’esgotar les entrades
el juny passat a la Stroika. En

aquest cas, però, els valencians actuaran en format acústic, un espectacle inèdit al Bages. La cita tindrà lloc el dissabte 9 de novembre
al teatre Kursaal. Amb guitarres
acústiques i ritmes alentits, la música d’Obrint Pas prendrà una
nova dimensió, molt més propera,
que permetrà assaborir millor les
lletres de Xavier Sarrià.
Kepa Junkera és un altre dels
noms que es van avançar ahir sobre la programació de la propera
Fira Mediterrània. L’acordionista
basc actuarà també el dissabte 9,
però en aquest cas al teatre Conservatori. Junkera, un vell conegut
del mercat manresà, i cap de cartell del passat Desfolca’t de Calaf,
compartirà escenari amb l’artista
Josep Maria Ribelles. Tots dos
músics abordaran l’espectacle Triki-Arp, en què els sons de la mar
Cantàbrica i la Mediterrània s’uneixen a través de dos instruments
característics: la trikitixa i l’arpa.
La darrera novetat de la Mediterrània feta pública ﬁns al moment és la producció que condueix la banda de música Agrupació
Musical Senienca (del municipi de
la Sénia, a la comarca del Montsià).
Es tracta d’un combinat d’intèrprets excel·lents format per autors

La Fira col·labora
amb la Platea Jove
Per primer cop la Fira Mediterrània col·labora amb la
Platea Jove dels teatres locals, que
proposen per al divendres 8 de novembre, al teatre Conservatori, un
espectacle de circ amb la Companyia CridaCompany, de procedència
francesa i catalana. Els artistes Jur
Domingo & Julien Vittecop són intèrprets de cor viatger i ànima poètica, fervents experimentadors del
silenci, el so i els estats del cos. La
jove formació de circ modern i atrevit presentaran la seva darrera
creació, que significarà l’estrena a
l’Estat espanyol.
D’altra banda, la Fira posarà a l’abast dels espectadors l’abonament
del Toc de la Mediterrània (preu a
determinar), que inclourà els concerts celebrats al teatre Kursaal de
Jordi Savall, Obrint Pas i l’espectacle Músiques en terres de cruïlla.
Tant el Toc com les entrades dels
primers espectacles es posaran a
la venda a partir del 29 d’agost per
les vies d’Internet, telèfon (93 872
36 36) i taquilles del Kursaal.
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El muntatge de Veneno està
coproduït amb el Taller de
Músics, i la direcció musical va
a càrrec de l’artista Refree
L’espectacle «Músiques en
terres de cruïlla» agrupa
intèrprets com Pep Gimeno
‘Botifarra’ i Pau Alabajos

com els valencians Pep Gimeno
Botifarra i Pau Alabajos, els
ebrencs Quico el Cèlio, el Noi i El
Mut de Ferreries, l’aragonesa Carmen París, l’alguerès Claudio Gabriel Sanna i la mallorquina Miquela Lladó, entre d’altres.
Aquesta producció, que porta
per nom Músiques en terres de
cruïlla, signiﬁcarà un dels darrers
concerts de la Fira i tindrà lloc el
diumenge 10 de novembre, al teatre Kursaal. En aquest recital els intèrprets posaran de manifest com
les terres que conﬂueixen en el
massís dels Ports són una vertadera cruïlla cultural. Amb la música de banda i la jota com a leitmotivs, reuniran tots els territoris
de llengua catalana, i evidenciaran
que la cultura compartida no té
fronteres.

Una imatge de l’exposició
AGÈNCIES | BARCELONA

La considerada millor col·lecció
de guitarres del món, amb uns noranta instruments dipositats al
Museu de la Música de Barcelona,
es posa a partir d’aquest mes de juliol a l’abast del gran públic gràcies
a un nou projecte, presentat ahir,
que inclou una visita comentada
i un concert.
El director de la institució, Jaume Ayats, va considerar ahir que
era «gairebé una obligació» posar
en relleu aquesta col·lecció, de la
qual s’exposen de forma permanent uns cinquanta instruments,
que van des de principi del segle
XVII ﬁns a l’actualitat.
A partir d’ahir a la tarda i durant
sis dies la setmana i 310 dies l’any –excepte els dilluns i els festius
com Nadal–, el públic, per una entrada d’entre 13 i 15 euros, podrà
recórrer diferents espais per conèixer les guitarres, però també alguns dels seus predecessors, com
el charango, el llaüt i l’ud àrab.

El Tocats de Lletra
se celebrarà a
Manresa del 4
al 27 d’octubre
REDACCIÓ | MANRESA

El festival literari Tocats de Lletra tornarà a Manresa del 4 al 27
d’octubre amb el tema dels Resistents com a eix central i amb més
de 40 actes programats, des de recitals amb actors i poetes ﬁns a espectacles poètics teatralitzats, diverses exposicions, etc.
Ahir, l’equip del programa cultural de televisió 33 Recomana va
gravar a Manresa miniespots promocionals del Tocats.

