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ALMANAC, 40 ANYS 
Avui, 17 h. Teatre Conservatori. 5/10 € u 40 
anys després d’Almanac, el primer disc del 
grup La Murga, Jordi Fàbregas va reunir un 
grup de músics per presentar-ne una versió 
reinterpretada, amb el testimoni recollit per 
les generacions posteriors.

CESC GELABERT, ISRAEL 
GALVÁN I JON MAYA. Avui, 21 h. 
Museu de la Tècnica. 5/10 € u Una trobada 
entre l’espai museístic i la dansa. Un projecte 
ideat pel ballarí i coreògraf Jon Maya en què es 
treballa sobre una interpretació de l’aurresku, 
dansa tradicional basca, amb Gelabert i Galván. 

BORJA OLALLA AMB HELENA 
CULLARÉ, QUERALT VALLS I 
MARC BADIA. Avui, 21 h. Plaça de la 
Fira. Gratuït amb reserva u L’artista manre-
sà, cantant i guitarrista de The Skyland i Àuria 
Franch, emprèn projecte en solitari, amb el 
qual ja ha presentat els seus primers singles 
Time to begin again i My Own Voice.

NAKANY KANTÉ AMB SO DE 
COBLA. Avui, 22 h. Teatre Conservatori.  
5/10 € u La guineana establerta a Sabadell 
des de fa 10 anys Nakany Kanté porta editats 
tres àlbums d’afropop mandinga que l’han 
portat a entrar a les llistes internacionals dels 
millors discos de músiques del món. Ara, 
incorpora el so de la cobla al seu repertori.

n La Mediterrània ja tenia la pro-
gramació tancada quan van decau-
re les restriccions per als castellers. 
«Però amb bona voluntat», apunta 
David Traus, president de la colla 
castellera Tirallongues de 
Manresa, «es fa tot». Vo-
luntat i, remarca, «tota 
la predisposició per 
part de la direcció ar-
tística de la fira per 
poder entrar al pro-
grama oficial».  Els Ti-
rallongues tornaran a la 
plaça avui (després de 
l’exhibició de festa major) 
encara amb menys restriccions 
(sense límit de castellers) i amb 
l’única condició, per actuar, de pre-
sentar una PCR negativa si no s’està 
vacunat. La canalla, finalment, 
apunta Traus, ja no necessita fer-se 
cap prova, ni per assajar ni per actu-
ar.  Els Tirallongues actuaran amb 
els Castellers de Lleida i el proper 
dia 30 els retornaran la visita a les 
Terres de Ponent. 

No és l’escenari habitual ni l’ho-
rari, remarca Traus, però és un pri-
mer pas per «tornar a actuar a Man-
resa, en un mercat que atorga visi-
bilitat. Estem molt contents». No ha 

estat fàcil bregar amb la pandèmia 
però Traus, president de fa un any,  
té clar que la colla ha fet tot el pos-
sible per tirar endavant. I que ho han 
aconseguit. Avui, de moment, ja sa-
ben que seran més de vuitanta per-

sones i que inicialment, tot i que 
el seu nivell és de colla de 8, 

a la Porxada provaran 
castells de 6: «Si el dar-
rer assaig és molt bo, ja 
veurem però avui serà 
una matinal  per gau-
dir del retrobament».  

Tot i l’aixecament de 
les restriccions, el públic 

veurà avui els castells asse-
guts en una plaça per a un centenar 
de persones. Ells no es podran aju-
dar entre colles i tothom haurà de 
dur mascareta. Però és un 
primer retorn.

La Porxada viu avui 
el retrobament dels 
Tirallongues amb la fira

CASTELLS 
Plaça Porxada 

 (Plaça de la Fira) 
Avui, a les 11 h.

u La colla manresana entra pels pèls en el 
programa i actua amb els Castellers de Lleida
SUSANA PAZ. MANRESA

10.30 h uAdrià Grandia. RE-. Taverna de la 
Fira (jardí del Casino). Accés amb acreditació 
professional. Música. 
11 h uColla castellera Tirallongues de Man-
resa i Castellers de Lleida. Actuació castelle-
ra. Plaça de la Fira (plaça Porxada). Gratuït amb 
reserva d’entrada. Cultura popular i associaci-
onisme. 
12 h uHeura Gaya, Marçal Ramon, Ivó Jor-
dà i Atzur. Re-Romanç. Taverna de la Fira (jar-
dí del Casino). Accés amb acreditació profes-
sional. Música. 
12, 17, 19.30 i 22.30 h uMartí Sancliment. 
Khaled: camí de refugi. Refugi antiaeri de la 
Renaixença. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a 
taquilla. Audiovisuals, arts plàstiques, exposi-
ció, fotografia, instal·lació, jocs. 
12.15 i 19 h uLaia Santanach. Tradere SP. Pati 
de L’Anònima. Entrades exhaurides. Dansa. 
13 h uVivian Friedrich. Kristall Bohème [ex-
cavación anónima]. Nau de L’Anònima. 5 eu-
ros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Circ. 
13 h uBelugueta. Espigòts. Sala Plana de 
l’Om. Entrades exhaurides. Música. 
13 i 16.30 h uMambo Project. Iaia. Sala Gran 
del teatre Kursaal. 5 euros, anticipades; i 10 
euros, a taquilla. Teatre. 
16 h uDaniel Pereira Cristo. Daniel Pereira 
Cristo. Taverna de la Fira (Jardí del Casino). Ac-
cés amb acreditació professional. Música. 
16.30 i 18 h uEsbart Sant Martí de Barce-
lona. Fora N9U. Parc del Cardener, zona del 
Pont Nou. Entrades exhaurides. Dansa. 
17 h uAlmanac, 40 anys. Almanac, 40 anys. 
Teatre Conservatori. 5 euros, anticipades; i 10 
euros, a taquilla. Música. 
17 h uQollunaka Grup de Teatre. Escac i mat. 
Els Carlins. Gratuït. Teatre. 
17 h uWalead Ben Selim. Le Lanceur de Dés. 
Sala Plana de l’Om. 5 euros, anticipades; i 10 
euros, a taquilla. Música. 
18 i 20 h uMiquel Barcelona. Roges. Pati de 
L’Anònima. Entrades exhaurides. Dansa. 
18 h uCia. La Reforma. Una flor no fa es-
tiu/Versió lliure de La flor romanial. Auditori 
del Conservatori Municipal de Música. 5 euros, 
anticipades; i 10 euros, a taquilla. Teatre. 
18.30 h uElvira Prado-Fabregat, Carles Vi-
arnès, Míriam Encinas-Laffite i Laia Fortià. 
Més lloc per a la fosca. Capella del Rapte. 5 eu-
ros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Música. 
19 h uTanxugueiras. Midas. Taverna de la 
Fira (jardí del Casino). 2 euros, anticipades; i 2 
euros, a taquilla. Música. 
19.30 h uGlòria Ribera. Parné. Sala Petita 
del teatre Kursaal. 5 euros, anticipades; i 10 

euros, a taquilla. Música. 
20 h uSvart Vin. Svart Vin. Plaça de la Fira 
(plaça Porxada). Gratuït. Música. 
20 h uLos Sara Fontán i Amorante. SO. Sala 
d’actes de l’institut Lluís de Peguera. 5 euros, 
anticipades; i 10 euros, a taquilla. Música. 
21 h uCesc Gelabert, Israel Galván i Jon 
Maya. Soliloquios. Museu de la Tècnica. Entra-
des exhaurides. Dansa. 
21 h uGrup de Teatre de l’ACR de Fals. La-
pònia. Els Carlins. Gratuït amb reserva d’entra-
da. Teatre. 
21 h uPep Camps i DJ Mussol. Relat de la Me-
diterrània. Pati de L’Anònima. 2 euros, antici-
pades; i 2 euros, a taquilla. Audiovisuals, arts 
plàstiques, exposició, fotografia, instal·lació, 
jocs. 
21 h uXavi Sarrià. No s’apaguen les estreles. 
Sala Gran del teatre Kursaal. 5 euros, anticipa-
des; i 10 euros, a taquilla. Música. 
21 h uCaamaño & Ameixeiras. Aire!. Sala 
Plana de l’Om. 5 euros, anticipades; i 10 euros, 
a taquilla. Música. 
21 h uBorja Olalla amb Helena Cullaré, 
Queralt Valls i Marc Badia. My Own Voice. 
Plaça de la Fira (plaça Porxada). Gratuït. Mú-
sica. 
21.30 h uAna Tijoux. Ana Tijoux. Stroika. 18 
euros, anticipades; i 22 euros, a taquilla. Mú-
sica. 
22 h uNakany Kanté amb so de cobla. Na-
kany Kanté amb so de cobla. Teatre Conserva-
tori. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taqui-
lla. Música. 
22.30 h uRaquel Lúa. Raquel Lúa. Plaça de 
la Fira (plaça Porxada). Gratuït amb reserva 
d’entrada. Música. 
22.30 h uExplicadansa / Beatriu Dani-
el_Toni Jodar. Tra, Tra, Tra-Tradició, transmis-
sió, traïció. Nau de L’Anònima. 5 euros, antici-
pades; i 10 euros, a taquilla. Dansa. 
23 h uFrancesc Sans. L’Infinit. Sala d’actes 
de l’institut Lluís de Peguera. 5 euros, antici-
pades; i 10 euros, a taquilla. Música. 
23.30 h uBiflats. Fanfarrona!. Taverna de la 
Fira (jardí del Casino). 2 euros, anticipades; i 2 
euros, a taquilla. Música. 
 
Més informació: 
www.firamediterrania.cat

L’agenda del dia

Sònia Parra Garcia


