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PLURALITAT ARTÍSTICA 4 La Casa de la Música impulsa per quart any consecutiu l’Estepa, la programació Off de la Fira Mediterrània que del
7 al 9 de novembre oferirà una desena de concerts en cinc espais de Manresa, entre els quals, la nova proposta de Muchachito. L’organització
treballarà durant aquests tres dies amb els agents culturals de la ciutat que durant l’any aposten per una programació estable.
marta picH

La plaça Gispert
s’incorpora a la
programació de
concerts de l’Estepa
Mediterrània
 L’Off de la Fira també inclou per primer cop
el Voilà!  Hi haurà una desena d’actuacions
MARTA PICH | manresa

La plaça Gispert i la sala Voilà!
s’afegiran com a nous escenaris de
la quarta edició de l’Estepa Mediterrània, la programació Off de la
Fira impulsada per la Casa de la
Música de Manresa i que se celebrarà coincidint amb la Mediterrània, del 7 al 9 de novembre. Seran una desena de concerts en tres
dies i en cinc espais diferents.
Per a Jordi Bertran, gerent de la
Fundació Fira Mediterrània, «la voluntat de pluralitat artística i la de
continuar apostant en aquesta línia, hi és. Això enriqueix el punt de
vista global». Prova d’això és la
incorporació d’un espai obert al
barri antic, com és la plaça de
Gispert, que es convertirà en la
Piazza di Gispert de la mà dels sallentins Mascarimirì (9 novembre). De l’altra, el Voilà! Cafè-teatre. L’Estepa també inaugura pàgina web, on s’hi podrà consultar
la programació www.estepamediterrania.cat. Xavier Angulo, responsable de l’Estepa Mediterrània,
destaca el fet de «poder col·laborar amb els agents culturals que

durant tot l’any treballen oferint
una programació estable». Els organitzadors estan convençuts que
les retallades econòmiques de la
ﬁra no han d’afectar una programació paral·lela de «qualitat».
L’artista vigatana Joana Serrat
serà l’encarregada d’encetar l’Estepa (7 novembre) i ho farà al Voilà! Albert Palomar és l’aportació de
casa al certamen. El manresà presentarà el seu nou disc, Cor de bou,
al Vermell amb un «concert diferent» (9 novembre). Entre l’oferta
internacional destaca l’actuació
dels francesos Caravan Palace,
que arribaran a Manresa en format
Dj Set (8 de novembre), compartint escenari amb Rude & The
Lisckshots i Sonido Vegetal a
l’Stroika. I Muchachito y sus compadres (9 novembre), un dels plats
forts del certamen, que encomanarà la seva rumba a l’Stroika i
clourà la programació. El mateix
dia, Germà Negre actuarà a La
Peixera i el dia abans ho farà Terrasseta de Preixens. El concert de
Le Parody al Voilà! (8 novembre)
completarà la programació.

Jordi Bertran, gerent de la Fundació Fira Mediterrània (dreta), al costat d’Albert Palomar i Xavier Angulo
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JOANA SERRAT
 7 NOVEMBRE. Voilà! cafè-teatre.
22h. entrada gratuïta. aquesta jove
vigatana és una de les veus
femenines més recognoscibles de
l’escena musical actual. amb el seu
tercer treball discogràﬁc the relief
sessions, l’artista ha conquerit a la
crítica i el públic. no serà la primera
vegada que serrat actuï a manresa.
intimista i evocadora, aquesta
compositora de mirada tímida
ofereix una barreja de sonoritats,
des de l’indie folk passant pel pop,
country i tocs de rockabilly i jazz.

Cirquet Confetti clou el cicle a les Feixes
 Tot Circ tancarà dissabte el

segon «Viu la Fresca del
Circ», a Copons, amb dues
companyies més que el 2012
REDACCIÓ | manresa

El cicle familiar «Viu la Fresca del
Circ», que ha celebrat la segona
edició, baixarà el teló amb l'humor
i la música d’una parella de pallasses amb gairebé trenta anys de
trajectòria escènica. La compa-

nyia Cirquet Confetti representarà Musicirc a l’envelat del Circ a les
Feixes de Copons, dissabte, a les
vuit del vespre. Un espectacle per
a tots els públics protagonitzat per
una acordionista-pallassa i una
pallassa-malabarista, que clourà la
programació d’enguany organitzada per la companyia Tot Circ.
Abans de la funció hi haurà un
taller de circ a l’aire lliure amb
Tot Circ. És un dels atractius d’aquest cicle estival i familiar, que del
29 de juny al 10 d'agost haurà

acollit set reconegudes companyies de circ, màgia i titelles; dues
més que el 2012. Dissabte passat,
per exemple, Sergi Buka va fregar
la plena ocupació amb la màgia i
l’il·lusionisme de L'Impossibilista. Elisabet Tomàs, cofundadora de
Tot Circ amb Miquel Montiel, explicava que la fórmula d’aquest cicle està en «vies de consolidació»
i que, per tant, ja es pensa en noves propostes per a l’estiu que ve.
Les entrades valen 5 euros amb un
abonament de 12 per a 3 persones.

CARAVAN PALACE (DJ SET)
 8 NOVEMBRE. stroika. 22 h.
entrada gratuïta ﬁns a les 2h. el
2007 aquest grup parisenc
despunta en l’escena world music
amb una combinació única de swing
amb accents de l’est, jazz manouche
i guspires electròniques. la banda
gira actualment arreu del món,
triomfant amb el seu desacomplexat
però efectiu repertori. tot i que a
manresa no vindran amb la formació
completa sinó en sessió de DJ, és
una de les formacions internacionals
més destacats de l’off de la Fira.

MUCHACHITO Y SUS COMPADRES
 9 NOVEMBRE. stroika. 23.30 h.
es tracta d’una nova banda
capitanejada per Jairo muchachito.
guitarra, bombo i veu són les tres
potes que aguanten aquesta nova
proposta de muchachito. a manresa,
l’artista presentarà noves cançons i
nou directe, que anirà de la rumba al
swing. aquest serà l’únic concert de
la programació de l’off de pagament
i, ﬁns al 19 d’octubre les entrades
anticipades costaran 10€. a partir
d’aquesta data el preu serà de 12€
anticipada i 15€ a taquilla.

imatge promocional

Gea Boersma i Anna Confetti actuaran a l’envelat del Circ a les Feixes

