
TEATRE NU
Plaça Sant Domènec. 17.30 h.
 L’espectacle de Teatre arrossegat de
Catalunya parteix de la itinerància i l’es-
tima per l’art d’explicar històries, dos
elements que es combinen sobre un es-
cenari mòbil. Els actors representen de
clàssics universals a cultura popular.

GRUPO PUJA!
Plaça Major. 20 h.
 Des de quaranta metres d’alçada, la
companyia formada per artistes de l’Ar-
gentina, el País Valencià i Múrcia fa un
elogi dels ideals en el muntatge Quixot.
El cavaller cervantí encarna en el seu
viatge la recerca dels valors.

EVA YERBABUENA
Teatre Kursaal (gran). 20.30 h.
 Andalusia i el Japó són dos territoris
no tan sols allunyats geogràficament,
sinó també culturalment. Però la bai-
laora Eva Yerbabuena va quedar capti-
vada pels cants tradicionals de l’illa
d’Amami i va decidir fusionar tradicions.

ADA VILARÓ
Pl. Europa. 20.15 h / La Seu, 20.45 h
 El recorregut de sis dies de Vilaró
per la comarca en silenci es clou avui
amb un espectacle final davant de la
basílica de la Seu. En la cerimònia, hi
prendran part la Cobla Catalana dels
Sons Essencials i altres artistes.

MARTA PICH

Juan Carlos Lérida ballant sobre un terra cobert de plaques de matrícules, al taller mecànic Ramon Pons

Taloneja sobre plaques de matrí-
cules, remena una pila de miralls
de retrovisors, eleva els braços en-
tre ventiladors i discos d’embraga-
ment penjats del sostre, pren una
clau anglesa... Tot això pas-
sa al taller Ramon Pons,
situat a l’avinguda Tu-
dela, 10, i l’autor dels
fets no és un mecà-
nic, sinó el prestigiós
coreògraf i ballador
de flamenc Juan Car-
los Lérida, nascut a
Alemanya, criat i for-
mat a Sevilla i amb inicis
professionals a Catalunya. Al
soroll habitual dels treballadors i
els cotxes, s’hi suma el cant de Jorge
Mesa, el Pirata. Així ha estat durant
aquesta setmana el procés de crea-
ció de l’espectacle Máquinas sagra-
das, que es podrà veure avui (21 h)
i demà (18 i 20.30 h) al mateix taller
mecànic Ramon Pons.

Lérida, que ja ha fet una trilogia
dedicada als fonaments del fla-
menc (Al toque, Al cante, Al baile),
preveu estrenar d’aquí un any Li-
túrgia de las horas, una obra que
tindrà 12 hores de durada, des del
migdia fins a mitjanit, per escenifi-
car el pas del temps des del sant so-
par fins a la resurrecció. Ara per ara
ja ha estat en una cuina a Düssel-
dorf, amb periodistes i teòrics als
Teatros del Canal de Madrid i, con-

vidat per la Fira Mediterrània i el
Mercat de les Flors, al taller manre-
sà per fer la tercera obra del con-
junt: Máquinas sagradas, que és
dedicada als artesans.

Al ballador li interessa el que té
de ritual la feina dels mecànics: els
seus sons, la seva rítmica... i acaba
descobrint que «el flamenc supura
a tot arreu, en la manera que colpe-
gen, en el so dels motors, etc». Tot i
que admet que, «en molts aspectes,
el flamenc és el meu filtre per veure
el món». La seva filosofia artística
té a veure amb els contrastos i, per
això, uneix «la meva idea del que és
sagrat amb un lloc que estic desco-
brint que té molt a veure amb cos-

sos, amb curar coses, tam-
bé amb el silenci, per-

què a vegades hi ha
molt silenci mentre
treballen, i això
m’agrada molt».

Al taller Ramon
Pons, fundat el 1973,

hi treballen nou per-
sones, entre mecànics i

personal d’oficina, i de se-
guida van acceptar la propos-

ta de la Fira Mediterrània d’acollir
el prestigiós ballador, apunta Xa-
vier Pons, que assegura que és una
iniciativa «especial, molt diferent
del que estem acostumats». El me-
cànic destaca que Juan Carlos Lé-
rida és una persona «molt diverti-
da, que fa coses molt estranyes».
David Pérez corrobora que «ens fa
riure amb les coses que fa. Hi ha co-
ses que per a nosaltres són nor-
mals, com el soroll de les eines i
com treballem, i ell les troba espe-
cials i li dona més importància». El
ballador ha posat el seu segell ar-
tístic en una feina que consisteix en
reparar màquines, i els mecànics
han canviat el seu punt de vista so-
bre els seus moviments de treball i
les seves eines. 

PEPA MAÑÉ MANRESA

El ball flamenc 
passa pel mecànic
Juan Carlos Lérida crea un espectacle en un
taller manresà, que també en serà l’escenari

JUAN 
CARLOS LÉRIDA 
«Máquinas
sagradas» 

Taller mecànic Ramon
Pons, avui, a les 21 h;

i demà, a les 18
i a les 20.30 h
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