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10.30 i 17 h uCosinsart. Agegantats. Plaça de 
la Fira (plaça Porxada). 2 euros, anticipades; i 
2 euros, a taquilla. Teatre. 
11 h uCom un llum. Safareig, anàlisi semànti-
ca de l’amor. Auditori del Conservatori Munici-
pal de Música. 5 euros, anticipades; i 10 euros, 
a taquilla. Teatre. 
11.30 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. 
11.30, 17 i 18.30 h uMartí Sancliment. Kha-
led: camí de refugi. Refugi antiaeri de la Renai-
xença. 5 euros, anticipades; i 10 euros, a taqui-
lla. Audiovisuals, arts plàstiques, exposició, fo-
tografia, instal·lació, jocs. 
12 h uNiu. Poble que canta no pot morir. Pla-
ça de la Fira (plaça Porxada). 2 euros, anticipa-
des; i 2 euros, a taquilla. Música. 
12.15 i 18.45 h uAlberto Cortés i Col·lectiu 
Loopa! La Tontería. Pati del teatre Kursaal. 2 
euros, anticipades; i 2 euros, a taquilla. Teatre. 
13 h uCeleste Alías. Tranquila. Celeste canta 
Chavela. Teatre Conservatori. Entrades exhau-
rides. Música. 
13 h uEsbart Marboleny. La difícil senzillesa. 
Nau de L’Anònima. 5 euros, anticipades; i 10 eu-
ros, a taquilla. Dansa. 
16.30 h uGrup de Teatre Paranys. Sospitós 
habitual. Els Carlins. Gratuït amb reserva d’en-
trada. Teatre. 

17 h uFCSM & Banda Vila de Falset. Una mi-
rada al passat: De l’oblit al faristol, el ressò de 
les Bandes de les Mines. Teatre Conservatori. 5 
euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Músi-
ca. 
17 h uPol Jiménez. Lo faunal. Sala Petita del 
teatre Kursaal. Entrades exhaurides. Dansa. 
17 h uJaume Arnella i Corrandes són cor-
randes. Pedra Foguera. Taverna de la Fira (jar-
dí del Casino). 2 euros, anticipades; i 2 euros, a 
taquilla. Música. 
18.30 h uLa gravetat de Coulomb. E pur si 
balla. Taverna de la fira (jardí del Casino). 2 eu-
ros, anticipades; i 2 euros, a taquilla. Música. 
18.30 h uManel Camp i Esbart Dansaire de 
Rubí. Canigó. Sala Gran del teatre Kursaal. 5 
euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Músi-
ca. 
19 h uGrup de teatre Deixalles81. Playoff. 
Els Carlins. Gratuït amb reserva d’entrada. Te-
atre. 
20 h uLa Coixinera. Tenim i tindrem. Taverna 
de la Fira (jardí del Casino). 2 euros, anticipa-
des; i 2 euros, a taquilla. Música. 
20 h uSara Cano i Vanesa Aibar. Todas las 
noches. Nau de L’Anònima. 5 euros, anticipa-
des; i 10 euros, a taquilla. Dansa. 
 
Més informació: 
www.firamediterrania.cat

L’agenda d’avui

COSINSART 
Avui, 10.30 i 17 h. Plaça Porxada. 2 €  
u Agegantats, amb el manresà David 
Ribera i Laia Pineda, planteja situacions 
entranyables amb uns gegants que volen 
ser humans. Amb la participació dels 
Geganters de Manresa.

L’oferta del dia

MANEL CAMP I ESBART  
DANSAIRE DE RUBÍ 
Avui, 18.30 h. Teatre Kursaal. 5/10 €  
u El compositor manresà crea música 
per ser ballada, en dansa tradicional 
catalana, en una adaptació de l’obra més 
representativa de Verdaguer, Canigó.

CELESTE ALÍAS 
Avui, 13 h. Teatre Conservatori. 5/10 € 
u A Tranquila. Celeste canta Chavela, la 
santjoanenca s’endinsa en l’univers de 
l’artista mexicana i homenatja una 
figura cabdal de la música popular. 
L’acompanyen Santi Careta i Oriol Roca.

LA COIXINERA 
Avui, 20 h. Taverna de la Fira. 2 €  
uEl grup de folk engrescador i enèrgic 
del Maresme presenta Tenim i tindrem. 
En el directe, l’acompanyaran alguns 
dels artistes que han col·laborat en el 
disc i els Bastoners de Mataró.

n Veure Pol Jiménez, de 26 anys, 
seguir els passos coreogràfics de 
Lo faunal sense l’acompanya-
ment musical impressiona. Bru-
no Ramri adverteix que no han 
partit del compàs, sinó de la pul-
sació, i que per això no és estrany 
que al ballarí la música li sorgeixi 
de dins. Malgrat que  parteixen del 
faune de la dansa clàssica de Ni-

jinsky, la música del preludi de 
Debussy sona poc en la proposta 
que s’estrena avui a la Petita del 
Kursaal i ha tingut el suport de 
l’Obrador d’Arrel de la Fira.  

Després de La Osci-
lante, peça en la qual 
investigava sobre el 
gènere i la dansa es-
panyola (Premi de 
la Crítica 2018 i Bu-
taca 2019), Jiménez 
va ensopegar amb el 
faune durant la reflexió 
obligada pel confinament. 
«Tenia ganes de fer el salt, de po-
sar-me en més cossos, éssers que 
són més d’un gènere, més d’una 
persona a la vegada, i el faune és 

la hibridació entre l’humà i l’ani-
mal. La fantasia en un bosc amb 
les nimfes dona molt joc. És un és-
ser que tothom s’imagina però 

que en realitat no existeix». 
I Ramri, que ve de la 

dansa contemporània 
i clàssica, ha ampliat 
la perspectiva : «Per 
tractar el faune no 
com una figura mi-
tològica sinó com 

una condició, un es-
tat, i per això el cos del 

Pol transita a partir de l’es-
tat faunal d’una branca a l’altra, i 
la dansa espanyola també es con-
templa com a ecosistemes que en 
completen un de més gran».

Un jove ballarí que fantasieja 
amb un ésser que no existeix

Pol Jiménez va enllestir ahir els assajos, sota la mirada de Bruno Ramri, al Casal de les Escodines OSCAR BAYONA

Els 
protagonistes

PEPA MAÑÉ VALL DE VILARAMÓ. MANRESA

u Pol Jiménez estrena «Lo faunal», espectacle sorgit de l’Obrador d’Arrel

n Jaume Arnella, fundador d’El 
Grup de Folk i del projecte del 
Tradicionàrius, té ganes de seguir 
cantant «perquè m’ho passo bé i 
veig que quan vaig als llocs la gent 
també s’ho passa bé. No sé quan 
hauré de parar, però de moment 
soc com un sifó que encara té una 
mica de gas». Als 78 anys, presen-
ta nou espectacle, Pedra foguera, 
«que ens ha vingut de gust de fer» 
amb Corrandes són Corrandes: 
«És  desenfadat i alegre. Jo canto 
cançons com L’enigma del mirall, 
i ells agafen un mirall físic i fan im-
provisacions i interactuen amb el 
públic. Cada cop és diferent, però 
és un allioli que lliga i fa goig». Jaume Casalí, Anaís Falcó, Jaume Arnella i Christian Simelio IMATGE PROMOCIONAL

PEPA MAÑÉ VALL DE VILARAMÓ. MANRESA

«LO FAUNAL» 
Sala Petita del teatre 

Kursaal. 
Avui, a les 17 h.

Un allioli que lliga reflexió i espontaneïtat

«PEDRA  
FOGUERA» 
Taverna de la Fira. 

Avui, a les 17 h.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha començat les obres de 
millora dels col·lectors del sistema de sanejament en alta de Piera 
en l'àmbit de la riera de la Guinovarda. Aquestes tenen com a 
objectiu la construcció dels elements necessaris per conduir la nova 
traça del col·lector fora de la llera de la riera de la Guinovarda. 
Aquesta actuació suposa una inversió de 1.109.986,18 € (IVA no 
inclòs). Els treballs, adjudicats per concurs públic a l’empresa 
COPCISA, tindran una durada de 8 mesos.

Sònia Parra Garcia


