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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 15 DE SETEMBRE DEL 2014

La Fira Mediterrània retrà homenatge
al rei de la rumba en una edició que
explota el concepte de cultura popular

Amb en
Peret
al cor
Jordi Bordes
BARCELONA

És cultura popular tot allò
que tingui a veure amb la
societat. Amb aquesta tesi
de màxims, el director de
Fira Mediterrània, David
Ibáñez, procura ampliar
els continguts del festival
(sovint estancat en les
músiques del món i en els
referents clàssics del patrimoni cultural: castells,
esbarts, bastoners...). La
Fira Mediterrània s’avança a mitjan octubre, a més,
per intentar trobar una
meteorologia més propícia: serà del 9 al 12 d’octubre als carrers de Manresa, l’única variable que es
manté constant gràcies,
en part al fet que la ciutat
se l’ha fet seva. Peret, que
havia de ser l’estrella convidada (com abans ho havien estat Jordi Savall i
Isaki Lacuesta) i que va retirar-se quan se li va dia-

gnosticar un càncer que
resultaria fatal, ha estat
substituït per La Troba
Kung Fu. La banda, fills de
la rumba catalana de Peret, repeteixen el concert
programat al Grec, tot i
que hi posen alguna nota
de Peret per demostrar
que el porten al cor.
Els espectacles socials

La Troba Kung
Fu substitueix el
rei de la rumba
en una fira amb
300 actuacions
programades

havien de tenir un plat
fort: el taller que Peret havia de fer amb nois i noies i
jubilats dels barris de
Manresa. Dilluns, Ibáñez
remarcava que “estudiarem la manera perquè puguin pujar a escena”. La fira també presentarà exemples d’èxit com la Big
Band Basket Barcelona,
una banda integrada per
immigrants amb les pilotes de bàsquet com a instrument. També hi seran
interns del centre penitenciari Quatre Camins
(companyia teatroDENTRO) o el coreògraf Jordi
Cortés ballant amb discapacitats funcionals. Només en són alguns exemples. L’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent, també
remarca un altre factor
perquè sigui popular: el
60% de les actuacions són
de franc. Des de dilluns ja
es poden adquirir les entrades dels escenaris tan-

Foto de presentació de la Fira Mediterrània, dilluns a la Damm ■ MARTÍ E. BERENGUER

cats, que, enguany incorpora la vela Taverna
Damm, on es fan degustacions gastronòmiques a
més dels espectacles d’inauguració i de clausura.
Fira Mediterrània també reivindica una fusió de
disciplines
artístiques.
Per això, els d’Animal Religion faran acrobàcies amb
un toro mecànic, eVenti
Verticali casen vídeo amb
dansa vertical i el funambulista Pierre Déaux sorprendrà, ara, a Manresa.
Durant quatre dies es

realitzen 308 actuacions
de 107 companyies, un
vendaval als 17 escenaris
de Manresa. Es calcula
que la visitaran unes
100.000 persones.
Ibáñez celebra que és
una de les edicions més internacional pel que fa a
l’apartat de músiques del
mon. És en aquests escenaris que Dulce Pontes estrena espectacle (Puertos
de abrigo), Toumani Diabaté actua amb el seu fill
Sidiki fent un duet de kora. També destaca els Der-

vixos Giròvags de Damasc
& Ensemble Al-Kindi.
Massilia Sound System
celebra 30 anys de carrera
estrenant disc. I Addictive
TV prepara amb Txarango
i amb gravacions de música popular un concert en
què ells hi posen la música
electrònica. També Paolo
Angeli estrena disc com
Eliseo Parra. Kepa Junkera homenatja la musicalitat del Pirineu català. O,
encara més difícil, La Iaia
signa unes versions amb la
Cobla Bisbal Jove. ■
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Mor Bob Crewe,
compositor de
The Four Seasons

Amy Winehouse ja té una escultura de
bronze a l’Stables Market de Londres

Fan campanya per
triar 10 escultures
de Barcelona

Balanç positiu de
la Setmana del
Llibre en Català

El compositor Bob Crewe, que
va escriure cançons tan cèlebres com ara Can’t Take My
Eyes Off You i Walk Like a Man,
del grup The Four Seasons, ha
mort als 83 anys, segons va
transcendir ahir, a causa
d’unes complicacions que va
tenir per una caiguda de fa
quatre anys. Precisament
aquests dies és el grup d’actualitat per la pel·lícula Jersey
Boys, de Clint Eastwood.

La cantant Amy Winehouse,
que ahir hauria complert 31
anys, ja té una escultura de
bronze que la representa, dissenyada per Scott Eaton.
L’obra es va descobrir ahir en
un acte al qual van assistir els
familiars de la cantant desapareguda. L’escultura, que fa
1,75 metres d’alçada, s’ha situat al popular Stables Market
del barri de Camden, un espai
molt visitat per aficionats a la
música. ■ EFE

La Capital de la Cultura Catalana Barcelona 2014 ha llançat una campanya amb l’objectiu de seleccionar deu
obres per promocionar el patrimoni escultòric de la ciutat.
Els ciutadans poden proposar
candidatures fins al 30 de setembre i, després, les candidates es posaran a votació.
L’entitat ja va impulsar una
campanya per triar les 10 pintures universals de la ciutat.

La 32a edició de la Setmana
del Llibre en Català, a la plaça
de la Catedral de Barcelona,
es va cloure ahir amb un balanç positiu. Montse Ayats,
presidenta de la Setmana,
creu que aquesta edició “ha
suposat un creixement i la
consolidació d’aquest model
de Setmana”. Ayats veu necessari que en les pròximes
edicions s’afegeixi un espai
professional a la mostra.
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El pare de la cantant, Mitch Winehouse ■ HANNAH MICKAY/EFE

