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9.30 i 18 h uUllsclucs. Ullsclucs. Teatre 
Conservatori. 5 euros, anticipades; i 10 
euros, a taquilla. Música. 
9.30 i 11.30 h uNo sé com gloses!. No sé 
com gloses! Els Carlins. 5 euros, anticipa-
des; i 10 euros, a taquilla. Música. 
10.30 h uClara Fiol i Joan Vallbona. Pe-
titeses. Taverna de la Fira (jardí del casi-
no). Accés amb acreditació professional. 
Música. 
12 h uZum-Zum Teatre. La memòria dels 
objectes (procés de creació de 
Test...ament). Casa Lluvià. Entrades ex-
haurides. Teatre. 
12 h uJordi Fornells i Mario Mas. Jordi 
Fornells i Mario Mas. Taverna de la Fira 
(jardí del casino). Accés amb acreditació 
professional. Música. 
12.15 i 21 h uCia. Jose Manuel Álvarez. 
El Rumbòdrom. Pati de L’Anònima. 2 eu-
ros, anticipades; i 2 euros, a taquilla. Dan-
sa. 
13 h uAmorante. Bat Edo Iru. Sala Plana 
de l’Om. 5 euros, anticipades; i 10 euros, 
a taquilla. Música. 
13, 17, 19.30 i 22.30 h uMartí Sancli-
ment. Khaled: camí de refugi. Refugi an-
tiaeri de la Renaixença. 5 euros, anticipa-
des; i 10 euros, a taquilla. Audiovisuals, 
arts plàstiques, exposició, fotografia, ins-
tal·lació, jocs. 
13 h uKernel Dance Theatre. Lóng. Sala 
Gran del teatre Kursaal. Entrades exhau-
rides. Dansa. 
16 h uLaura Esparza i Carlos Esteban. 
Espais. Taverna de la Fira (jardí del casi-
no). Accés amb acreditació professional. 
Música. 
17 h uCia. Matito Titelles. Tomasa: la xa-
tarrina. Plaça de la Fira (plaça Porxada). 
2 euros, anticipades; i 2 euros, a taquilla. 
Teatre. 
17 h uColoma Bertran i Marc del Pino. 
Íntim. Sala Plana de l’Om. 5 euros, antici-
pades; i 10 euros, a taquilla. Música. 
17 h uMatías Daporta i Begoña Cuque-
jo. #spanishwashing-Assaig discursiu. 
Centre Cultural El Casino. Accés amb acre-

ditació professional. Teatre. 
18 h uGuillem Mont de Palol i jorge Du-
tor. El Moviment. Pati del teatre Kursaal. 
Entrades exhaurides. Dansa. 
19 h uMarina Satti. Marina Satti. Taver-
na de la Fira (jardí del Casino). 2 euros, 
anticipades; i 2 euros, a taquilla. Música. 
19.30 h uSimon Mayer. SunBengSitting. 
Sala Petita del teatre Kursaal. 5 euros, an-
ticipades; i 10 euros, a taquilla. Dansa. 
20 h uEs Gall de sa Pastera. Ball de les 
Illes Balears. Plaça de la Fira (plaça Por-
xada). Gratuït, amb reserva d’entrada. 
Música. 
20 h uMomi Maiga. Nio. Sala Plana de 
l’Om. Entrades exhaurides. Música. 
21 h uTarta Relena. Fiat Lux. Sala Gran 
del teatre Kursaal. 5 euros, anticipades; i 
10 euros, a taquilla. Música. 
21 h uProduccions de Ferro. Aquell car-
rer. Els Carlins. 5 euros, anticipades; i 10 
euros, a taquilla. Teatre. 
21.15 h uRomaní. Romaní. Plaça de la 
Fira (plaça Porxada). Gratuït, amb reser-
va d’entrada. Música. 
22 h uLibérica (feat. Antonio Lizana). 
Libérica (feat. Antonio Lizana). Teatre 
Conservatori. 5 euros, anticipades; i 10 
euros, a taquilla. Música. 
22.15 h uRoba Estesa. Rosa permanent. 
Stroika. 5 euros, anticipades; i 10 euros, 
a taquilla. Música. 
22.30 h uLa puça. 10 anys + 1. Plaça de 
la Fira (plaça Porxada). Gratuït, amb re-
serva d’entrada. Música. 
22.30 h uLara Brown. El Movimiento In-
voluntario. Nau de L’Anònima. 5 euros, an-
ticipades; i 10 euros, a taquilla. Dansa. 
23 h uRomeroMartín. Manifiesto. Insti-
tut Lluís de Peguera. 5 euros, anticipades; 
i 10 euros, a taquilla. Música. 
23.30 h uEl Pony Pisador. JAJA Salu2. 
Taverna de la Fira (jardí del Casino). En-
trades exhaurides. Música. 
 
Més informació:   
www.firamediterrania.cat

L’agenda del dia
u L’artista Martí Sancliment recull veus de persones procedents de sis països en 
una instal·lació que es podrà veure a Manresa en onze sessions fins diumenge 

Una reflexió sobre el dret a 
refugi... en un refugi antiaeri

n L’aviació franquista va bombarde-
jar dues vegades Manresa: el 1938 i 
el 1939. Era el final de la Guerra Civil 
i el record d’aquella època es fa evi-
dent passejant pel refugi antiaeri que 
hi ha a l’escola la Renaixença. Des 
d’avui fins diumenge es pot veure a 
través d’una instal·lació artística. Es 
diu Khaled i neix d’una idea del cre-
ador maresmenc Martí Sancliment. 

Ahir a la tarda hi feien els últims 
preparatius. L’equip format per Ro-
ger Badia (disseny de la instal·lació), 
Sílvia Valls (regidoria) i Rita Molina 
(adaptació tècnica) hi treballaven 
col·locant focus, tubs, pedres, pan-
talles, llambordes... El material ne-
cessari per crear petites illes dedica-
des a les històries de les set persones 
refugiades protagonistes. 

Són de Síria (Khaled Khateb), Al-
gèria (Neila Benbey), Turquia (Se-
mih Ali Aksoy), Marroc (Leila Er Ra-
biai), República Centreafricana 
(Yossouf Siby), Bulgària (Georgi Di-
mitrov) i l’amazic Imad Amrah.  

«Encara que fugis d’una guerra, la 
guerra segueix dins teu», deia a tra-
vés d’uns altaveus una de les veus, la 
del sirià Khaled Khateb. És la que 
dona nom a la instal·lació i un dels 
fils conductors. «Ves a saber tot el 
que hem vist», afegia. Es combina 

l’obra plàstica, la sonora, l’audiovi-
sual i un acurat espai sonor, on 
les veus i les cants de les 
persones protagonistes 
capten l’atenció de qui 
hi entra. També s’hi 
sent el so del mar.  

L’obra ha estat des-
envolupada en un any 
de residència al Centre 
Cultural Albareda de Bar-
celona. Avui s’estrena per pri-
mera vegada, a la Fira Mediterrània 

de Manresa. L’objectiu es que hi as-
sisteixen programadors que el 

puguin portar a noves ciu-
tats. 

També estarà obert 
al públic general. Seran 
només onze sessions 
per a una vintena de 

persones, que podran 
fer un recorregut lliure. 

Ahir, abans de l’estrena, hi 
havia una sessió exhaurida, la 

d’avui a les 19.30 h. 

Rita Molina, Roger Badia, Martí Sancliment i Sílvia Valls, ahir MARC SERENA

MARC SERENA. MANRESA

«KHALED: 
CAMÍ DE       
REFUGI» 

Refugi Renaixença. 
Onze sessions

Sònia Parra Garcia


