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El ballarí Pol Jiménez fa bategar el faune al Kursaal 
uLa força del ballarí Pol Jiménez va sorprendre ahir el públic de la Sala Petita 
del Kursaal amb Lo faunal. L’artista encarnava l’ésser mitològic del faune, ins-
pirat per la dansa clàssica de Nijinsky, enmig d’una escenografia de llums i 
ombres que feia brillar els moviments. Sota la mirada de Bruno Ramri, transi-
tava entre el llenguatge contemporani i les fronteres de la dansa espanyola.

OSCAR BAYONA

Un còctel intergeneracional desenfadat i alegre  
u Irònic, reivindicatiu i vital com el mateix Jaume Arnella és l’espec-
tacle Pedra foguera, que l’incombustible fundador del Grup de Folk va 
presentar ahir amb el grup Corrandes són Corrandes a la taverna de la 
fira. Un muntatge que lligava la reflexió del mestre i l’espontaneïtat 
dels deixebles i que va fer picar de mans el públic des del minut zero.

n En aquesta Fira Mediterrània no 
hi ha hagut concert de cloenda, 
però el Canigó d’ahir al teatre Kur-
saal se’n podria considerar. Manel 
Camp i l’Esbart Dansaire de Rubí 
van tornar a portar a Manresa el 
mateix espectacle que fa 25 anys 
van estrenar a la ciutat. Si llavors va 
ser a les trobades de cultura popu-
lar que es van fer prèvies a la fira, 
aquest cop va ser al teatre Kursaal. 

Els que ahir van interpretar la 
música van ser alumnat de l’ES-
MUC de poc més de vint anys. Al-

guns, per tant, no havien ni nascut 
al 1996, quan l’obra va veure la 
llum per primera vegada. Per als 
assajos van disposar d’un segui-
ment del pianista i compositor 
Manel Camp, que va fer sonar a 
l’uníson una cobla, un quartet de 
percussió i un quartet de corda. 

Els cors a l’amfiteatre 
Els que ja no van cabre dalt de l’es-
cenari van ser els cors de l’Orfeó 
Manresà i la Coral Escriny de Sant-
pedor, que van cantar des dels bal-
cons laterals de l’amfiteatre. En to-
tal, 130 artistes en escena en el que 
és l’espectacle més nombrós dels 
que s’estan duent a terme coinci-
dint amb els 75 anys del composi-
tor i músic manresà. 

Es tracta del projecte de Mino-

risa a Carst que tindrà com a prò-
xima parada la Sala Petita del ma-
teix teatre Kursaal, on Manel Camp 
compartirà dimecres escenari 
amb l’actriu Sílvia Bel dins del ci-
cle Tocats de lletra. Les entrades ja 
estan esgotades. 

Un ensurt a l’escenari 
Canigó és l’escenificació del poe-
ma èpic del mateix nom que el 
1886 va escriure mossèn Jacint 
Verdaguer. La peça comença amb 
la dansa de dos follets i el piano cà-
lid del mateix Camp. És la intro-
ducció de la llegenda del jove Gen-
til i dels comtes Tallaferro i Guifré. 

El gran ensurt de la nit va ser 
quan Danny Villacrés, que feia el 
personatge de Guifré, va fer-se mal 
al taló en un dels salts. El va subs-

tituir amb rapidesa Jordi Rubio, di-
rector de l’esbart. El ballarí va anar 
directe cap a l’Hospital Sant Joan 
de Déu. 

La nit va acabar amb un aplau-
diment del públic emmascarat 
que ahir va omplir el teatre Kursa-
al. També per un petit parlament 
de Manel Camp. El músic, actual-
ment resident a Mallorca, va apro-
fitar per recordar el coreògraf de la 
peça Eduard Ventura, mort fa 10 
anys. 

Per Nadal a la televisió 
L’espectacle es podrà tornar a veu-
re el 13 de novembre a Rubí. Ahir 
es va enregistrar i està previst que 
aquest Nadal s’emeti per la Xarxa 
de Televisions Locals de Catalu-
nya.

u El pianista Manel Camp i l’Esbart Dansaire de Rubí reestrenen l’espectacle 25 anys després

Un Canigó amb 130 artistes a escena
La crònica
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Les cares 
de la fira

Aquesta parella porta des 
de les primeres edicions de 
la fira cobrint-les per les 
emissores de Catalunya Rà-
dio. Ara acaben d’enllestir 
un documental de 50 mi-
nuts gravat al teatre Con-
servatori i amb imatges 
d’edicions anteriors. Codiri-
git amb Sergi Guix, es diu 
Arrel i està dedicat a la nova 
generació d’artistes vincu-
lats a la fira. Es podrà veure 
per primera vegada el mes 
vinent al Festival Càntut de 
Cassà de la Selva. «La Medi-
terrània actual és molt dife-
rent a la dels primers anys. 
Al començament els costava 
omplir la graella, no hi ha-
via tantes propostes de 
qualitat. Ara podem trobar 
orquestres com l’OMAC, que 
ha estat el concert inaugu-
ral d’aquest any. Fa vint 
anys això era impensable».

QUIM RUTLLANT i  
ESTER PLANA,  
periodistes

Un moment de l’espectacle 
d’ahir al Kursaal.  MIREIA ARSO
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