
Tubs d’escapament, claus
angleses, retrovisors i pla-
ques de matrícules són ele-
ments 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 pri-
mera sessió de la tarda al taller Ra-

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 dei-
xen el cotxe per canviar l’oli, s’hagi
convertit  durant els dies de la Fira
Medi-terrània en un tablao de fla-
menc 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 sa-
bien què anaven a veure. Molts d’al-
tres no.  Un cotxe presidia la sala,
amb els fars enfocant el públic. Lé-
rida i Mesa de seguida van fer em-
mudir els xiuxiuejos que se sentien
de fons. Una base rítmica del repicar

d’unes claus angleses enormes va
servir perquè el ballarí iniciés la in-
terpretació.  Els moviments de Léri-
da, amb una mirada penetrant cap
al públic, van connectar a la perfec-
ció amb la percussió del seu com-
pany. Els dos van recórrer tots els ra-
cons 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 tren-
ca a bocins un dels vidres d’un cotxe
vermell a tocar dels espectadors. Ta-
ca-tà, ta-ca-tà.. Un taloneig constant
de Lérida sobre les plaques de ma-
trícula escampades per terra. I un
no parar de sons i moviments que
van acompanyar els presents du-
rant la mitja hora entre eines. Sor-
prenent.  
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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
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El ballarí i el cantaor amb uns tubs d’escapament durant la primera funció de la tarda al taller Ramon Pons, ahir

 Un dels noms importants d’aquesta
fira és el de Manu Sabaté. Toca la ga-
lla, el clarinet baix, el clarinet, la teno-
ra i la tarota. Amb menys de 30 anys
ha participat en una desena de pro-
duccions discogràfiques, amb projec-
tes 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 pro-
jectes Pilar de dos, Galeuscat, Polcat (a
la foto), i avui acompanyarà Kepa Jun-
kera en la cloenda. 

Manu Sabaté El músic
que actua en quatre
espectacles
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Teatre Nu va explicar el conte del Patufet i va encisar petits i grans
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Carles Dènia va fer seus els versos d’Ausiàs Marc al teatre Conservatori
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Les propostes gastronòmiques van tenir molta requesta al pati del Casino
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Els Armats de Manresa van exhibir presència a les escales de la Seu
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