
9.30, 11 i 15.30 h Duet Daura. El
bagul de la música tradicional. la cri-
ca. 5 euros. Música. Públic familiar.
9.30 i 11 h Escola Líquid Dansa. De
quin color és un petó? espai Xarxa Al-
cover. off. sala els carlins. 5 euros.
dansa.
12 h Els Berros de la Cort. Torb.
llotja Professional al Museu de la tèc-
nica. showcase. només per a profes-
sionals. Música.
16 h Heura Gaya. Gaya. llotja Pro-
fessional al Museu de la tècnica.
showcase. només per a professionals.
Música.
De 17 a 19.30 h Peus de porc. Tea-
trets mecànics. Plaça de sant domè-
nec. Jocs. Públic familiar.
18  h Anna Confetti. A la fresca. iti-
nerant: del born a la plaça Major. circ.
Públic familiar.
18 i 22 h Explica Dansa. laboratori
de toni Jodar i roger bernat, en pro-
cés de creació. Agrupació cultural del
bages. dansa.
De 18 a 21 h Patufet, on ets? Aure-
li Capmany, 1829-1954. la mostra
reivindica el llegat de l’escriptor i fol-
klorista. centre cultural el casino, es-
pai7. exposició. Fins al 20 d’octubre.
18.30 i 21.15 h Júlia Farrero. Teia.
Pati del teatre Kursaal. circ.
18.30 i 23 h Marala trio. Binau-
ral_Música a cau d’orella. casa tor-
rents la buresa (plaça de Fius i Palà,
1). 15 euros. Música.
18.30 h Aureli Capmany i Manre-
sa. conferència de Glòria ballús amb
la participació de l’esbart Manresà.
centre cultural el casino (sala d’ac-
tes). dansa.
18.30 h La Ravalera Teatre. Ins-
truccions per a no tenir por si ve la
pastora. espai Xarxa Alcover. sala els
carlins. off. 10 euros. teatre i audiovi-
suals.
19 h Criatures. Praxinoscopi. el sie-
lu. 5 euros. Música.
19 h Gero Domínguez. La cabra.
Plana de l’om. dansa.
19 i 21 h Tarta Relena. Ora Pro No-
bis. capella del rapte. 10 euros. Músi-
ca.
19.30 h Pol Jiménez. La oscilante.

sala Petita del teatre Kursaal. 10 eu-
ros. dansa.
19.30 h Dzambo Agusevi Orches-
tra. 13 Songs a Week. itinerant: de
crist rei a la Plana de l’om. Música.
20 h San Salvador. La grande folie.
taverna cervesa Guineu, al pati del
casino. Música.
20.30 h Carnevale di Ottana. So-
gulone & Sa Prima Essia. Plaça Major.
imatgeria festiva.
21 h Obeses amb la cobla Berga
Jove i el Cor d’Obeses. sala Gran del
teatre Kursaal. 15 euros. Música.
21 h Laia Santanach. Àer. nau de
l’Anònima. 8 euros. dansa.
21 h Duet Jordi Molina & Joan
Díaz. Revisitant la cançó tradicional.
el sielu. 5 euros. Música.
21 h Lágrimas de sangre (vértigo),
La Sra. Tomasa (nuestra clave 2.0) i
Manudigital (bass Attack tour). cir-
cuit estepa Mediterrània. off. sala
stroika. 16 euros (tres concerts). Músi-
ca. bus gratis cada 30 minuts des del
mercat Puigmercadal.
21 h Ball’al Kor. nit de ball folk. Hu-
mus Mediterrani. off. Plaça europa.
Música.
22 h Produccions de ferro. Rostoll
cremat. teatre conservatori. 10 euros.
teatre.
22 h Gaye Su Akyol. Istikrarli Hayal
Hakikattir. taverna cervesa Guineu, al
pati del casino. Música.
22 h La Prima Vera. circuit estepa.
off. voilà! cafè-teatre. Música.
22.15 h Dos. nit de ball folk: Bal folk
y músicas castellanas. Humus Medite-
rrani. off. Plaça europa. Música.
22 h Llibert Fortuny Electro Cobla
Sound. el sielu. 12 euros. Música.
23.30 h Mabel Flores. Entre muje-
res. circuit estepa. off. voilà! cafè-tea-
tre. Música.
23.30 h Magari. nit de ball folk. Hu-
mus Mediterrani. off. Plaça europa.
Música.
00 h Dzambo Agusevi Orchestra.
13 Songs a Week. taverna cervesa Gui-
neu, al pati del casino. Música.

Més informació:
www.firamediterrania.cat

CARNEVALE DI OTTANA
Avui, 20.30 h. Plaça Major
 Manresa viurà l’inici d’un dels
carnavals més característics de
la Mediterrània. Comença el 16
de gener, amb l’encesa d’una fo-
guera que marca la sortida
d’unes impressionants màscares.

PRODUCCIONS DE FERRO
Avui, 22 h. Teatre Conservatori. 8
i 10 €.  La rondalla d’en Joanet
de sa Gerra és el punt de partida
d’una obra que explora les llums i
ombres de la Mallorca turística.
Un text de Toni Gomila i posada
en escena d’Oriol Broggi.

LLIBERT FORTUNY
Avui, 23 h. El Sielu. 10 i 12 €
 Llibert Fortuny, creador in-
quiet i transgressor de l’escena
jazzística, obert sempre a les no-
ves sonoritats, s’apropa al so de
la cobla i a l’inrevés amb Llibert
Fortuny Electro Cobla Sound.

LÁGRIMAS DE SANGRE
Avui, 21 h. Sala Stroika. 13 i 16 €
 Rap combatiu en l’off Estepa
Mediterrània amb el grup del
Masnou. La triple cita a la Stroika
inclou els concerts de La Sra. To-
masa i Manudigital. Bus gratis
des del mercat Puigmercadal.

BALL A LA PLAÇA EUROPA
Avui, a partir de les 21 h. Plaça
Europa  La Nit de Ball Folk reu-
nirà Ball’al Kor (fusió música tra-
dicional europea i africana), con-
tinuarà amb Dos (ritmes cen-
treeuropeus) i Magari (música
tradicional del Pirineu català). 

OSCAR BAYONA

Toni Jodar executa un moviment per exemplificar el concepte de conferència ballada

Un dels espectacles que acollirà
la fira el 2020 s’ha estat coent aques-
ta setmana al local de l’Agrupació
Cultural del Bages. L’artista Toni Jo-
dar oferirà d’aquí a dotze mesos una
conferència ballada que exposarà
al públic el resultat de la recerca que
l’equip de la companyia Explica-
Dansa està duent a terme sobre la
fusió entre la dansa tradicional i la
contemporània. I una de les escales
del viatge creatiu és la capital ba-
genca perquè el projecte és copro-
duït pel Mercat de les Flors i la Me-
diterrània. Malgrat que el fruit final
no madurarà fins a la tardor vinent,
avui se’n podrà fer un primer tast
amb una peça de 40 minuts en la
qual també hi intervindran balla-
rins de l’Esbart Manresà i Tradiball
de Manresa. L’entrada és lliure.

«Cerquem els signes de la dansa
d’arrel tradicional i els portem en
diàleg, o els introduïm, els interfe-
rim, fem que friccionin amb ingre-

dients de la dansa contemporània»,
va apuntar Toni Jodar a aquest diari.
El projecte té la participació de la di-
rectora Beatriu Daniel, la coreògra-
fa Montse Colomé, els  dramaturgs
Roger Bernat i Helena Tornero i la
compositora Laia Vallès, i es
troba en fase de creació.
La proposta no deixa
indiferent perquè afe-
geix al format de la
conferència la realit-
zació de passos i mo-
viments que comple-
menten l’explicació
oral.

«La conferència que
presentarem l’any vinent a
Manresa és la tercera que fem des-
prés de dues que van tractar sobre
la dansa moderna i contemporània
i les tendències actuals», va indicar
Jodar: «És un format que es pot
adaptar tant a un teatre com a una
biblioteca, un institut, un casal
d’avis i una galeria, pel seu compo-

nent performatiu. Volem que es pu-
gui entendre tant si al públic hi ha
adolescents, gent gran o especialis-
tes de la dansa».

Fins ara, segons Jodar, «s’hi està
enganxant tot tipus de públic, vo-

lem crear una base d’espec-
tadors per a la dansa, i ho

fem relacionant-la
amb elements artís-
tics i dels moviments
socials i polítics».

La companyia fa
des de dilluns un la-

boratori de creació a la
seu de l’Agrupació  com

una fita més d’un procés
que ha dut els artistes a diver-

sos llocs del país i a indrets com el
País Basc i l’Aragó. «Fem una inves-
tigació per conèixer a fons les dan-
ses tradicionals», va explicar Torne-
ro: «En cada lloc on fem una resi-
dència, ens agrada mostrar el tre-
ball realitzat acompanyats de balla-
rins de la ciutat on ens estem».

TONI MATA I RIU MANRESA

Explica Dansa ofereix un tast
de l’espectacle de l’any vinent
La companyia assaja des de dilluns al local de l’Agrupació Cultural del Bages

EXPLICA 
DANSA

Agrupació Cultural 
del Bages, avui, 
a les 18 i 22 h
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