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TEMA DEL DIA
MANRESA SURT AL CARRER La tercera jornada va respondre a les expectatives i la Fira Mediterrània va viure ahir un esclat ciutadà amb milers de
persones gaudint de les propostes escèniques i gastronòmiques del certamen. Els diables de les illes Balears es van convertir en la sensació del dia
SALVADOR REDÓ

La desfilada de bèsties i dimonis vinguts de les Balears va crear un espectacle nocturn de foc i color que va atrapar la mirada de centenars de persones des del Passeig fins a la Plana de l’Om

El foc i la música col·lapsen la ﬁra

La rua pirotècnica dels diables de les illes Balears va atrapar l’atenció dels vianants en una jornada d’alta participació al carrer

TONI MATA I RIU MANRESA

Festa de música i foc ahir a la tarda
a la Fira Mediterrània en la tercera i
massivament participada jornada
del certamen. La rua del bestiari pirotècnic vingut de les illes Balears va
congregar centenars de persones al
seu voltant i va posar la rúbrica a una
vetllada que, a partir d’aleshores, es
va endinsar a les sales i les tavernes
per viure un esclat de música.
Com era de preveure i com passa
cada any, la de dissabte era la diada
en què es pressuposava més participació de la ciutadania a la ﬁra. I la
gent no va fallar: el tram del passeig
de Pere III comprès entre la plaça de
Crist Rei i la Muralla, la plaça de Sant
Domènec, el carrer del Born, la Plana de l’Om, el carrer de Sant Miquel
i la plaça Major van acollir un any
més milers de persones que van seguir les propostes de carrer.
Després de l’èxit del primer dia, la
banda de percussió Sound de Secà
va exhibir un alt poder de convoca-

tòria. A mitja tarda, van fer petita la
plaça de Crist Rei amb l’espectacle
Emoriô, que va mantenir l’atenció
dels nombrosos espectadors aplegats tant a les escales exteriors del
temple –on no s’hi cabia– com al
voltant dels músics formant diverses rotllanes. La circulació de vianants per la plaça, durant tres quarts
d’hora, va esdevenir realment complicada perquè, a més, les dues
atraccions de ﬁra, les paradetes i les
terrasses dels bars creaven un embut a l’entrada del Passeig.
Banyes i xeremies
Una de les ﬁtes de la 21a Mediterrània serà, sense cap mena de dubte,
la desﬁlada dels dimonis, diables i
bèsties de foc de les illes Balears. La
rua va començar a la sortida del pati
del Casino –a la cruïlla del Passeig i
el carrer de l’Arquitecte Oms– i va
arribar a la Plana de l’Om: pel camí,
les criatures d’aspecte infernal, rostres cadavèrics i banyes punxegudes
carregades de foc van atemorir i sorprendre els vianants –especialment
els més petits– a parts iguals.
Talment com si fos una estampa
del correfoc que cada any se celebra
a l’agost, les bèsties van il·luminar la
nit manresana amb una pluja indiscriminada de guspires d’un blanc
lluent que competia amb espectacularitat amb l’espetec eixordidor
dels fuets que espetegaven torren-

La consellera
Laura Borràs ignora
la Mediterrània

 La consellera de Cultura,
Laura Borràs, no té previst trepitjar Manresa tot i que la Mediterrània és un dels festivals estratègics per a la Generalitat. La
coincidència del certamen de la
capital bagenca amb altres esdeveniments culturals no justifica que la consellera no vingui
cap dels quatre dies que dura la
Mediterrània.

cialment. La comitiva es va aturar a
la plaça de Sant Domènec i a la Plana de l’Om, i en tots dos llocs va crear
un gran buit al seu voltant perimetrat per centenars de persones que
seguien la itinerància encisades per
la bellesa visual de la proposta.
Tot i que les mirades del públic
eren pels diables, poc després de la
sortida es van afegir a la caravana els
quatre membres dels Xeremeiers de
Mallorca, que havien iniciat el descens pel Passeig una estona abans.
El pòquer d’intèrprets va passejar
diverses melodies pròpies de les fes-

tes tradicionals de les illes per entre
els espectadors. Un dels integrants
va tocar el sac de gemecs, instrument conegut també amb el nom de
xeremia, un altre percussionava
amb una darbukka i els altres dos simultanejaven el ﬂabiol i el tamborí
en una autèntica exhibició de virtuosisme musical.
Gastronomia en primer pla
La Mediterrània ha anat trobant any
rere any els elements que contribueixen al seu èxit. Un d’ells és la
gran terrassa gastronòmica que es
munta al pati del Casino, al davant
de la Taverna Cervesa Guineu. Trobar-hi cadira va ser ahir, durant tota
la tarda, força complicat per la massiva assistència de ciutadans que
van voler gaudir de l’oferta i de la bonança climatològica. Les parades de
productes alimentaris, no cal dir-ho,
també van triomfar entre els vianants que pujaven i baixaven pel
Passeig sense aturador.
Abans de tot això, a primera hora
de la tarda, es va iniciar la tradicional
jornada castellera, que té els manresans Tirallongues com a amﬁtrions a la Plana de l’Om. La colla local va fer una gran actuació i va assolir un ﬁta ﬁns ara insòlita en el seu
currículum: descarregar el 3 i el 4 de
7 de forma simultània. Els Tirallongues van cloure una nova vetllada
reeixida amb 4 pilars de 4 realitzats.

La vetllada també va incloure els
Nyerros de la Plana, de Manlleu; els
Minyons de Terrassa; i els Castellers
de Santpedor. La formació egarenca
és coneguda per la seva altíssima
qualitat però, també, per una ﬁlosoﬁa castellera que rebutja la competició. Per aquest motiu, no participen aquest cap de setmana en el
Concurs de Castells que se celebra
a la Tarraco Arena, una de les ﬁtes
de la temporada. Els terrassencs van
carregar ahir un 3 de 8, un 2 de 8 amb
folre i un 5 de 8.
Com el dia anterior, la Mediterrània es va viure intensament al carrer.
En van ser exemples l’actuació d’Armats de Manresa, l’Agrupació Musical del Bages i Manel Camp –tot i
el retard d’un quart d’hora– a les escales de la basílica de la Seu, la representació per als infants de Teatre
Nu a la plaça de Sant Domènec i l’espectacle Pilar de dos, amb el qual
Clàudia Gómez i Raquel Viñuales
van guanyar l’any passat el Premi
Delfí Colomé de dansa d’arrel tradicional. La representació al pati del
Kursaal va atreure força interès.
Com també ho van fer els passos
que el bailaor ﬂamenc Juan Carlos
Lérida va oferir al taller mecànic Ramon Pons. Després d’una setmana
imbuint-se dels sons d’un espai tan
poc artístic, Lérida va crear un muntatge que no va poder encabir tothom qui el va voler veure.
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Teatre Nu va explicar el conte del Patufet i va encisar petits i grans
MIREIA ARSO

El ballarí i el cantaor amb uns tubs d’escapament durant la primera funció de la tarda al taller Ramon Pons, ahir

El ﬂamenc esclata entre claus
angleses i tubs d’escapament

El ballarí Juan Carlos Lérida es fa seu el taller mecànic de l’avinguda Tudela

Carles Dènia va fer seus els versos d’Ausiàs Marc al teatre Conservatori
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DANI PERONA MANRESA

T

ubs d’escapament, claus
angleses, retrovisors i plaques de matrícules són elements habituals d’un taller
mecànic. Ahir va quedar demostrat
que també poden fer-se servir per
deixar bocabadats a la quarantena
de persones que van assistir a la primera sessió de la tarda al taller Ra-

Les propostes gastronòmiques van tenir molta requesta al pati del Casino
JORDI BIEL

d’unes claus angleses enormes va
servir perquè el ballarí iniciés la interpretació. Els moviments de Lérida, amb una mirada penetrant cap
al públic, van connectar a la perfecció amb la percussió del seu company. Els dos van recórrer tots els racons del taller convertit en escenari.
A darrere, el públic que no tenia clar
quina havia de ser la seva situació.
Crash! Un cop de clau anglesa trenca a bocins un dels vidres d’un cotxe
vermell a tocar dels espectadors. Taca-tà, ta-ca-tà.. Un taloneig constant
de Lérida sobre les plaques de matrícula escampades per terra. I un
no parar de sons i moviments que
van acompanyar els presents durant la mitja hora entre eines. Sorprenent.
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Manu Sabaté El músic
que actua en quatre
espectacles

 Un dels noms importants d’aquesta
fira és el de Manu Sabaté. Toca la galla, el clarinet baix, el clarinet, la tenora i la tarota. Amb menys de 30 anys
ha participat en una desena de produccions discogràfiques, amb projectes com Inxa Impro Quintet, Sibelius
Folk Big Band, FolkMus i NewCat_ètnic.
Va arribar a la fira del 2008 amb La
Mata Negra concursant en la primera
edició del Sons, i des del 2013 que no
ha faltat cap any. Aquest any bat el seu
rècord, quatre espectacles: en els projectes Pilar de dos, Galeuscat, Polcat (a
la foto), i avui acompanyarà Kepa Junkera en la cloenda.

Els Armats de Manresa van exhibir presència a les escales de la Seu

mon Pons, de l’avinguda Tudela de
Manresa. El ballador de ﬂamenc
Juan Carlos Lérida i el cantaor Jorge
Mesa han aconseguit que el local on
entre setmana els manresans deixen el cotxe per canviar l’oli, s’hagi
convertit durant els dies de la Fira
Medi-terrània en un tablao de ﬂamenc improvisat. La cançó de Perita
de Huelva Amigo conductor que va
triomfar a la dècada dels 70 donava
la benvinguda als espectadors , que,
amb dubtes, entraven de mica en
mica a l’interior del taller. Alguns sabien què anaven a veure. Molts d’altres no. Un cotxe presidia la sala,
amb els fars enfocant el públic. Lérida i Mesa de seguida van fer emmudir els xiuxiuejos que se sentien
de fons. Una base rítmica del repicar

