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COL·LAPSE Es feia difícil caminar per alguns carrers i places del centre de la ciutat ahir a la tarda durant la tercera i penúltima jornada de la Fira
Mediterrània de Manresa. Els espectacles d’interior van registrar una bona entrada i a l’aire lliure també es van aplegar centenars d’espectadors en els
punts on hi havia activitats programades, com va ser el cas, un any més, de la jornada castellera que es va desenvolupar a la Plana de l’Om



Només el clima s’ha sortit del
guió marcat en les últimes edicions
de la Mediterrània i ahir, malgrat
que al vespre ja no feia temps per
anar en màniga curta, una tem-
peratura encara suau va convi-
dar milers de manresans a ocupar
el centre de la ciutat en la jornada
més atapeïda del certamen. Les
dues funcions de l’obra de teatre
Los Rodríguez: una família en cri-
sis, de la companyia madrilenya La
Rueda Teatro Social, els concerts
de Kepa Junkera i d’Obrint Pas, la
dansa de Proyecto D_Ruses i la jor-
nada castellera van ser alguns dels
espectacles que van concitar més
atenció en el penúltim dia de la
fira.

Durant bona part de la tarda es
va fer pràcicament impossible ca-
minar amb fluidesa pel primer
tram i mig del passeig de Pere III,
el carrer de Guimerà, la plaça de
Sant Domènec, el carrer del Born,
la Plana de l’Om i el carrer de
Sant Miquel. Les terrasses que
van alçar el teló a l’abril, ahir ro-
manien obertes i complicaven el
trànsit, enxiquint la calçada ar-
brada per la banda contrària a la
que ocupen els estands del Fira-
Passeig.

Un dels punts neuràlgics de la
fira va ser un any més la jor-
nada castellera, en què els
Tirallongues de Manre-
sa van oficiar d’amfi-
trions de la Colla Ve-
lla dels Xiquets de
Valls i els Minyons
de Terrassa.
Aquests darrers,
una setmana
abans de la seva
diada, van firmar
la millor actuació
amb tres castells  de
vuit: 5 de 8, 2 de 8
amb folre i 4 de 8, tan-
cant amb un pilar de 6.
Només que  aixequin un pis
d’aquí a set dies, els egarencs  re-
alitzaran a casa seva una exhibició
rodona.

La Vella dels Xiquets de Valls  va
fer el que s’anomena La Clàssica de
8: 3 de 8, 4 de 8 i 2 de 7, amb dos pi-
lars de 5. Tres castells lleugers
amb gent jove molt ben parats. Els
manresans van començar amb
un 3 de 7 amb el pilar del mig, van
carregar el 5 de 7 –que avui en la
jornada amb Salats de Súria i
Nyerros de la Plana poden des-
carregar a poc que la canalla es-

pavili– i van tancar
amb un de 3 de 7 i un pilar de 5.

Com cada any, una munió de
gent va seguir en directe aquesta
jornada castellera, i va causar el ja
habitual embús humà a l’entrada
a la plana de l’Om des del carrer
del Born. Molts van ser els que van
fer pinya i no es van perdre detall
de les construccions des de la
vora dels actuants, i no menor va
ser la quantitat d’espectadors aple-
gada als primers metres del tram

en pujada de Sant  Miquel talment
com si d’un amfiteatre es tractés.

El cantautor basc Kepa Junkera
va protagonitzar un altre dels epi-
sodis més rellevants de la jornada,
omplint la platea del Conservato-
ri i concedint al públic un bis que
els responsables tècnics volien
impedir a causa de l’estricta nor-
mativa horària que regeix les ac-
tuacions de la Mediterrània. El
públic, dempeus, va celebrar la
transgressió de l’artista bilbaí.

Igualment concorregut va ser el
concert de Quico el Cèlio, el noi i
el mut de Ferreries, que va omplir
a vessar la vela de la plaça Mil-
centenari. La destacada assistèn-

cia de públic es va repetir en altres
escenaris i en molts espectacles de
carrer. A la plaça Major, La Rueda
va fer dues sessions d’un muntat-
ge teatral sobre la crisi a partir del
cas d’un desnonament que va
congregar uns centenars d’espec-
tadors. Al pati del Kursaal, la peça
breu de Proyecto D_Ruses –Jordi
Vilaseca i Moisès Rojo– de dansa
també va tenir notable seguiment.

Manresa va demostrar un any
més que no gira l’esquena a la fi-
ra. Tot el contrari. Quan només fal-
ta la jornada final, la Mediterrània
va passar amb bona nota l’assig-
natura i va demostrar que la seva
acceptació està fora de dubte.
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Manresa dóna la talla omplint els carrers
i els escenaris de la Fira Mediterrània 

La jornada d’ahir va demostrar la capacitat de convocatòria del certamen amb una afluència massiva d’espectadors

Els Tirallongues de Manresa van ser els amfitrions de la jornada castellera
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Quico el Cèlio, el noi i el
Mut de Ferreries va
demostrar un cop més la
seva gran capacitat de
convocatòria

La companyia Slidemedia
signa el videomapping, a
la façana de l’ajuntament

Els
Minyons de

Terrassa van
realitzar els castellsmés lluïts en la diadad’ahir a la tarda ambtres construccions

de fins a vuit
pisos

Massa coses al mateix lloc i al
mateix temps

El grup Colectivo Cautivo ha
portat a la fira el projecte Ro-

ller disco infantil que converteix la
pista de ball d’una discoteca en un
espai apte per a patinar mentre so-
nen músiques mediterrànies. Ahir al
migdia, però, el punxadiscos estava
més sol que la una perquè els nens
aplegats a la plaça Porxada van mos-
trar més interès en els jocs de carrer
que hi havia disposats per a ells. Els
patins es van quedar orfes.
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