
La companyia Faber Teater va atraure el públic a la Plana de l’Om amb una proposta artística fantasiosa

Terrasses plenes en una fira que se celebra el novembre

TEMA DEL DIA
DISSABTE, 9 DE NOVEMBRE DEL 20132 3

PER COMENÇAR A TRIAR El mercat manresà va estrenar ahir a la tarda els espectacles de carrer en un Passeig ple de paradetes i de terrasses. Una
estampa diferent per a un novembre sense anoracs i per a una Mediterrània acostumada a les bufandes. El carrer va lluir amb titelles gegants i
orquestres espectrals. Muntatges de format reduït que competien amb els concerts i obres de sala, de resultat irregular. Avui, dia gran. 
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Amb una temperatura ideal per
passejar, la Fira Mediterrània va en-
gegar ahir la primera jornada po-
pular, la dels espectacles de carrer.   
Sense pressa però sense pausa, el
mercat, que al matí també havia
estat territori infantil (amb els po-
tents Albena Teatre, per exem-
ple), va posar la directa quan el sol
ja havia marxat i va omplir el Pas-
seig a so de tango i bolero amb una
esteticista i especial orquestra es-
pectral (els francesos Rara Woulib);
la Plana de l’Om, amb balls i dis-
putes cantades (els divertits italians
Faber Teatre) i els titelles de fusta
gegants (tres metres d’alçada) de 
Galiot Teatre, que van recórrer el
tram de Crist Rei a Sant Domènec
amb una corrua d’espectadors al
darrere.

Però qui, ahir, tothom tenia ga-
nes de veure era el francès Thomas
Chaussebourg amb l’espectacle
eqüestre Ma bête noire, a la plaça
Major, que sembla tenir tots els nú-
meros de la rifa per convertir-se en
la sensació de carrer de la setzena
fira. Per poètic, diferent i sorpre-
nent. El tast a l’interior (espectacles
de sala) va deixar la sensació d’ir-
regularitat. Si Kiko Veneno, un 
dels noms de la fira, oferia (sense
omplir el teatre) aire fresc als seus
temes de sempre, punxava, quant
a públic, tot i els flaixos d’origina-
litat, una de les apostes arriscades

de la programació, Sergi Sirvent
amb Catalexi. Més sort tenien ve-
terans com Miquel Gil i Pep Gi-
meno Botifarra, que es feien amb
l’auditori. La nit a la vela de la
Milcentenari obria a mig gas però
amb les entrades pràcticament
exhaurides esperant, segurament,
l’actuació dels Catarres. Avui, i en-
cara que el termòmetre baixi uns
graus, la Mediterrània tornarà a
sortir a un Passeig ple de terrasses
obertes a 9 de novembre. És el dia
dels passavolants, entesos i pro-
fessionals. El gran dia. Al carrer i a
l’interior. 

S. PAZ | MANRESA

La Mediterrània
posa la directa
en la primera
jornada de carrer 

La bona temperatura porta al Passeig els
primers espectadors de la fira més popular
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Susana Paz, de Regió7, va parlar de cultura i comunicació Els grans titelles rodants de Galiot Teatre, al Passeig

El taller de dansa amb el
Centre Penitenciari Lledo-

ners, que havia impartit el coreò-
graf Álvaro de la Peña i que s’havia
de representar diumenge (17.30 i
18.30 h, Pati del Kursaal) amb sis
interns, s’ha suspès. Des de la fira
s’ha explicat que el centre ha dene-
gat el permís per sortir a tres dels
participants. Des del departament
de Justícia no es fan declaracions
sobre «temes reglamentaris». Mal-
grat això, el coreògraf i tres interns
explicaran al públic en l’horari i dia
previstos el projecte.
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Suspès l’espectacle de
dansa de Lledoners


