
BOMBINO
Taverna Cervesa Guineu. 22 h.
 El reconegut expert en la guitarra
tuareg Bombino presenta el seu nou
treball discogràfic, Deran, on totes les
lletres estan escrites íntegrament en la
seva llengua materna. Una declaració
d’intencions sobre el retorn als orígens.

GIULIA
Voilà! 22 h.
 La jove artista de Castellgalí desple-
garà un repertori propi de temes en
què transiten estils com el pop d’autor,
el reggae i la música country. Tot plegat
amb la voluntat de posar les emocions
en la primera lína de la seva música.

TORDERA I CANYELLES
Teatre Conservatori. 22.30 h.
 Arnau Tordera i Magí Canyelles van
guanyar el premi Teresa Rebull amb el
projecte Les cançons seran sempre nos-
tres. En l’estrena d’aquesta nit es podrà
apreciar la seva voluntat de recuperar
el cançoner popular.

THE SKATALITES
Sala Stroika. 00 h.
 Són els pares de la música jamaicana
moderna i una banda mítica que pre-
sentarà a Manresa el disc Platinum Ska.
La seva influència arriba fins a grups
com The Police, The Clash, Sublim i No
Doubt, entre d’altres.

VOX BIGERRI I JIM BLACK
El Sielu. 23 h.
 El cor masculí del Pirineu occità Vox
Bigerri fusiona la seva proposta musical
amb la bateria d’una gran figura del
jazz contemporani, Jim Black. Veu i per-
cussió, fruit d’una residència conjunta
fa dos anys, creen sonoritats úniques.

9.30 i 11 h Fetén
Fetén. El mágico
planeta delos instru-
mentos insólitos.
Teatre Conservatori.
8 euros. Música. Pú-
blic familiar.
9.30 i 11 h Teatre Nu.
Kàtia. Espai Xarxa Alco-
ver. Sala Els Carlins. Off. 5
euros. Teatre.
12 h La banda morisca.
Llotja Professional al Museu
de la Tècnica. Showcase.
Només per a professionals.
Música.
16 h Orquestrina Tra-
ma. Hèsta! Llotja Professio-
nal al Museu de la Tècnica.
Showcase. Només per a
professionals. Música.
De 17 a 19.30 h Galiot
Teatre. Espai munta titella.
Plaça Major. Jocs. Públic fa-
miliar.
De 17 a 19.30 h Katak-
rak. Enginys Eko.poètiks.
Plaça Major. Jocs. Públic fa-
miliar.
17 h Sound de secà. Sa-
bor de secà. Itinerant: de
plaça Espanya a Sant Do-
mènec. Música. Públic fami-
liar.
17.30 h Teatre Nu. Tea-
tre arrossegat de Catalun-
ya. Plaça Sant Domènec.
Teatre. Públic familiar.
De 18 a 21 h Peret Blanc
de Beget. A càrrec d’Ésdan-
sa i Festival Càntut. Centre
Cultural el Casino, Espai7.
Exposició. Fins al 21 d’octu-
bre.
18.30 h Clàudia Gómez i
Raquel Viñuales. Pilar de
dos. Pati del Kursaal. Dan-
sa. 
18.30 h Compañía Yi-
fan. Gritando sin hacer mu-
cho ruido. Plaça Sant Do-
mènec. Circ.
19 h Jonatan Penalba.
De soca-rel. El Sielu. 5 eu-
ros. Música.
19 h Sound de secà.
Emoriô. Plana de l’Om. Mú-
sica. Públic familiar.
19 h Societat Doctor
Alonso. Estudi per a pande-
reta. Carrer del Balç. 10 eu-
ros. Teatre.

19.30 h Za! Megacobla.
Pati del teatre Kursaal. Mú-
sica.
19.30 h Júlia Farrero.
Teia. Plaça Major. Circ.
19.30 h Circ Pistolet.
Quan no tocàvem de peus a
terra. Plaça Sant Domènec.
Circ. Públic familiar.
19.30 h Cia. Pérez-Disla.
Carinyo. Espai Xarxa Alco-
ver. Sala Els Carlins. Off. 10
euros. Teatre.
20 h Torga. Taverna Cer-
vesa Guineu, al pati del Ca-
sino. Música.
20 h Grupo Puja!. Quixo-
te. Plaça Major. Teatre. Pú-
blic familiar.
20 h Arya Cano. Voilà!
Cafè-teatre. Off Circuit Este-
pa. Música.
20.15 h Ada Vilaró. Pas
per la Pau. Itinerant: de la
plaça Europa a la Baixada
de la Seu. Teatre.
20.30 h Eva Yerbabue-
na. Cuentos de azúcar. Sala
Gran del teatre Kursaal. 22
euros. Dansa.
20.30 h Ji Hye Chung,
Xavi Lloses, Cristina Colo-
mer, Ramón Balagué i Co-
lla Castellera d’Artés. El
moviment de les coses que
prenen temps. Pati del tea-
tre Kursaal. Dansa.
20.45 h Ada Vilaró. Pas
per la Pau. Espectacle final
Baixada de la Seu. Teatre.
20.45 h Cirque Roua-
ges. Boate. Itinerant: de la
Plana de l’Om a Sant Domè-
nec. Circ. Públic familiar.
21 h Pau Figueres. Nada
nuevo bajo el sol. El Sielu. 5
euros. Música.
21 h Juan Carlos Lérida.
Máquinas sagradas. Taller
mecànic Ramon Pons (av.
Tudela, 10). 8 euros. Dansa.

21 h Ballaveu.
Flors i violes. Nit
de ball folk. Plaça
Europa. Off Hu-

mus Mediterrani.
Música.

22 h Lali Ayguadé i
Joana Gomila. Sa ma-

teixa. Sala Petita del teatre
Kursaal. 10 euros. Dansa i
música.
22 h Bombino. Deran.
Taverna Cervesa Guineu, al
pati del Casino. Música.
22 h Giulia. Voilà! Cafè-
teatre. Off Circuit Estepa.
Música.
22.15 h Bauma. 18 anys
ballant-la. Nit de ball folk.
Plaça Europa. Off Humus
Mediterrani. Música.
22.30 h Arnau Tordera i
Magí Canyelles. Les can-
çons seran sempre nostres.
Teatre Conservatori. 10 eu-
ros. Música.
22.30 h Feliu Ventura,
Xerramequ i  Els Aborí-
gens. Sessions ferotges. Cir-
cuit Estepa Mediterrània.
Sala Stroika. 15 euros (dos
concerts). Música.
19.30 h El somni pro-
duccions. La classe. Espai
Xarxa Alcover. Sala Els Car-
lins. Off. 10 euros. Teatre.
23 h Vox Bigerri i Jim
Black. Tiò. El Sielu. 10 eu-
ros. Música.
23 h Cabaret 13. Casa To-
rrents La Buresa (plaça Fius
i Palà, 1). 15 euros. Teatre.
23.30 h Cèlia Vila. Voilà!
Cafè-teatre. Off Circuit Este-
pa. Música.
23.30 h La Coixinera.
Sarau. Nit de ball folk. Plaça
Europa. Off Humus Medite-
rrani. Música.
00 h 47soul. Balfron
promise. Taverna Cervesa
Guineu, al pati del Casino.
Música.
00 h The Skatalites.
Platinium ska. Circuit Este-
pa Mediterrània. Sala Stroi-
ka. 15 euros (dos concerts i,
en acabar, DJ Warsaw). Mú-
sica.

Més informació:
www.firamediterrania.ca

MARTA PICH

La prestigiosa ballarina coreana Ji Hye Chung assajant a l’auditori de Cal Sitjes d’Artés

La ballarina coreana Ji Hye Chung
vol desenvolupar a diferents llocs
del món la peça El moviment de les
coses que prenen temps, amb la qual
reclama un sentit més humà del
temps. En una conversa, a Hong
Kong, amb el dramaturg català
Marc Olivé, va sorgir la idea de la lli-
bertat d’expressió, sobre què passa-
va a Corea, tant a la del Sud com a la
del Nord, i les notícies que li arriba-
ven de Catalunya i «de com es tro-
bava cadascú enfront de tot això». I
així s’ha acabat creant, en residèn-
cia a Cal Sitjes d’Artés i amb un
equip multidisciplinari, una
instal·lació coreogràfica que barreja
tradició i contemporaneïtat i que
usa com a element artístic gairebé
una trentena de castellers de la colla
local, els Picapolls de la Gavarresa.
El resultat: al pati del teatre Kursaal,
avui (20.30 h) i demà (20 h).

Ji Hye Chung i Marc Olivé han in-
corporat a l’equip el també drama-
turg Ramon Balagué i els músics
Xavi Lloses, que amb la seva elec-

trònica es defineix com a «terrorista
sonor», i Cristina Colomer, pianista.
La colla castellera els aporta la idea
«de força, d’unitat i de treball con-
junt». La ballarina, que parla amb el
cos, dissecciona els moviments  cas-
tellers: quan entren a la pinya, quan
s’agafen a les croses... i els
posa un altre cop a l’espai,
a un ritme molt més
pausat que les actua-
cions castelleres i
amb una música que
ho embolcalla, que en
part és el segon movi-
ment del concert de
piano en si menor de Ra-
vel.

«El que trobem preciós és que
ensenyem la feina que hi ha sota el
castell», apunta Olivé, i Balagué afe-
geix que en els assajos ja s’ha pogut
copsar «la comunió i l’emoció que
es crea entre els membres de la co-
lla, a qui no demanem que ballin ni
facin una actuació». De fet, només
es fa un pilar i l’enxaneta llueix una
faixa, creada per l’ocasió, amb fran-

ges de diversos colors: blanc per la
pau, groc per la llibertat dels presos
polítics, taronja per la diversitat cul-
tural, vermell contra la sida, lila con-
tra la violència de gènere i negre pel
dol. La mateixa artista destaca que

els castellers són usats, per primer
cop, com a material artístic

i se n’ha reformulat els
moviments. «Jo, que

sóc de fora, no hi
poso cap càr-rega,
ni de tradició, ni
d’emoció», destaca.

De tota manera,
Olivé aclareix que la

lectura de la peça, co-
produïda entre la Fira Me-

diterrània i el Mercat de les
Flors, no és «si hi ha o no llibertat
d’expressió», sinó que «es deixa
oberta: nosaltres només hi posem
capes per dialogar amb la colla, ba-
sant-nos en la tècnica i la sensació
de pertinença». En tot cas, es reforça
la idea que «en moltes situacions cal
que tothom camini en la mateixa di-
recció».

PEPA MAÑÉ MANRESA

Castellers per la llibertat d’expressió
La ballarina coreana Ji Hye Chung mostrarà la peça que ha creat a Artés,
amb un equip multidisciplinari, i que barreja tradició i contemporaneïtat

JI HYE CHUNG, 
XAVI LLOSES, CRISTINA
COLOMER I PICAPOLLS

DE LA GAVARRESA 
Pati del teatre Kursaal,

avui, a les 20.30 h; 
i demà, a les 20 h
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