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Cultures

TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ
MÉS MÚSICA A LA FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA  El Circuit Estepa arribarà l’octubre a la sisena edició amb un cartell de figures
internacionals, com Asian Dub Foundation Sound System, Cheickh Lô; noms emergents, com Auxili, Oques Grasses, Alba Marbà, Laia Vehí i
Sr. Wilson; artistes de l’escena underground, com Meneo, i propostes de descoberta, com els polonesos Makabunda, La Yegro i Rebelmadiaz Sound

L’Estepa busca
públic jove amb
noms de l’escena
internacional
i underground

IMATGE PROMOCIONAL

DJ català de
raggamuﬃn,
que ha fet
carrera a fora.
Per primer cop
a Manresa. 16
d’octubre. Stroika
(23 h) 10 a 12 €
IMATGE PROMOCIONAL/UMBERTO LÓPEZ

ASIAN DUB
FOUNDATION
SOUND
SYSTEM 

d’octubre per quatre escenaris de Manresa

OQUES
GRASSES 

LA CLAU

S’aturen a
Manresa en la
gira del segon
disc. Potent
directe. 17
d’octubre. Stroika
(23 h). 10 a 12 €

Venda d’entrades
Les entrades per als concerts
de pagament del Circuit Estepa
Mediterrània (els de les nits de divendres i dissabte a la sala Stroika) es poden comprar per Internet a les webs
www.firamediterrania.cat i
www.stroika.cat o físicament a Sibelius, Solans, Cal Manel i Ítaca.



IMATGE PROMOCIONAL

veus del país amb més
projecció. 15 d’octubre. Voilà
(22.30 h). Gratuït.
IMATGE PROMOCIONAL

IMATGE PROMOCIONAL

CHEIKH LÔ 
en festivals» i portar-los a Manresa implica, també, «connectar
amb altres públics».
Angulo i Lídia Hinojo, gerent de
la Fira Mediterrània, van posar
sobre la taula el valor dels onze
noms que integren el Circuit Estepa en una programació que ajuda, segons Hinojo, «a aprofundir
en l’arrelament entre la ﬁra i la ciutat» ocupant diferents espais d’actuació. I és per aquest motiu i per
la recerca d’aquest públic que, exceptuant els concerts a la sala
Stroika, la resta, o bé seran gratuïts o bé no superaran els 2 euros.

Ambaixador de
la música
senegalesa al
costat de
Youssou N’Dour.
17 d’octubre.
Stroika (00.30 h).
10 a 12 €

Entre les novetats de la sisena edició del Circuit Estepa Mediterrània, coproduït per la Fundació Mediterrània i la Casa de la Música de
Manresa, hi ha un nou espai de concerts fins ara reservat per a la programació oficial del certamen. Es tracta de la Taverna de la Fira (o Taverna
Estrella Damm), als jardins del Casino. En aquest espai hi haurà tres concerts: Auxili, un dels valors emergents de l’escena valenciana a ritme de
reggae; Makabunda, una banda polonesa que recrea un repertori de tangos i foxtrots d’autors jueus polonesos clàssics, i l’argentina La Yegros,
cants indígenes, electrònica, rap i força escènica. La resta de la programació es repartirà per la sala Stroika (Asian Dub Foundation Sound System;
Oques Grasses, Cheikh Lô, Sr. Wilson i Meneo), el Voilà (Alba Marbà i Laia
Vehí) i la plaça Gispert (amb vermut musical de Rebelmadiaq Sound).

ALBA MARBÀ  Una veu
emergent provinent del
Bages. 16 d’octubre. Voilà
(22.30 h). Gratuït.
IMATGE PROMOCIONAL

IMATGE PROMOCIONAL

AUXILI  Des
d’Ontinyent a
Manresa a ritme
de reggae.
Relleu d’Obrint
Pas. 17
d’octubre.
Taverna de la Fira
(18.45 h). 2 €

Concerts a la Taverna de la Fira


MENEO  Ha creat escola
amb la seva GameBoy.
Promet festa. 16 d’octubre.
Stroika (02 h). 10 a 12 €

LAIA VEHÍ  Una de les

IMATGE PROMOCIONAL

SUSANA PAz | MANRESA

IMATGE PROMOCIONAL

Combo britànic,
estrena nou
disc. 16 d’octubre.
Stroika (00.30 h).
10 a 12 €

 El circuit proposa onze artistes del 15 al 18

Sisena edició, nous propòsits.
Amb la idea d’enfortir els lligams
entre la programació de la Fira Mediterrània i la proposada per la
Casa de la Música de Manresa
naixia fa sis anys un calendari de
concerts complementaris a l’oﬁcial. El Circuit Estepa, ja coproduït conjuntament, busca sumar esforços per tibar, sobretot, d’un públic jove a través d’un cartell que
beu d’onze artistes consagrats i
emergents.
I com es fa, això? Amb un menú
musical que proposa primeres ﬁgures de l’escena internacional de
la World Music (Asian Dub Foundation Sound System o Cheikh
Lô), de la pista underground (Meneo), valors emergents del país
(Oques Grasses, la bagenca Alba
Marbà o Laia Vehí) i descobertes
(des de la banda polonesa Makabunda ﬁns a Sr. Wilson). I és que,
com ahir subratllava Xavi Angulo,
de la Casa de la Música, en la presentació de la programació, alguns dels noms consagrats de la
proposta «només es poden veure

SR. WILSON 

LA YEGROS  Argentina.
Revelació de l’escena
tropicalista. 16 d’octubre
Taverna de la ﬁra (24 h). 2 €
IMATGE PROMOCIONAL

IMATGE PROMOCIONAL

MAKABUNDA
 Banda

polonesa que
recupera
cançons d’arrel
d’entreguerres.
18 d’octubre.
Taverna de la ﬁra
(17.30 h). Gratuït.

REBELMADIAQ SOUND 
Músca jamaicana, de Granada
a Barcelona. 17 d’octubre.
Plaça Gispert (12.30 h). Gratuït.

