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Mor als 85 anys l’artista  
i filòsof barceloní Joan Claret
L’artista i filòsof Joan Claret (1929-2014) 
va morir ahir a Barcelona, segons va infor-
mar la Fundació Vila Casas, on, a partir del 
18 de setembre, la seva obra dialogarà amb 
la de Jaume Rocamora a la mostra Sota 
l’aparença. La trajectòria artística de Cla-
ret va arrencar a Barcelona el 1959, des-

prés de cursar estudis d’arquitectura i de 
llicenciar-se en filosofia i lletres a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. La seva 
obra s’inscriu en el corrent constructivis-
ta de l’art català contemporani i es va po-
der veure a diferents països europeus, als 
Estats Units i al Japó.CULTURA

s’estrena com a escenari per acollir 
els concerts d’inauguració i de cloen-
da, entre d’altres. Tot plegat, amb un 
pressupost d’un milió d’euros, el 
63% del qual és aportació pública.  

L’oferta artística de la fira, que 
l’organització espera que convoqui 
100.000 espectadors, respon al re-
lat que Ibáñez fa de la cultura popu-
lar, entesa “de manera moderna, in-
clusiva i oberta”. “La cultura obser-
va el que passa al voltant i es pre-
gunta com pot respondre a les 
necessitats de la societat”, diu Ibá-
ñez. Això implica “apostar per for-
mats sorprenents” que apleguin “el 
que és tradicional amb la tecnolo-

gia”. Un bon exemple n’és la fusió 
de dansa vertical i videojoc dels 
italians eVenti Verticali. També 
ho és Tauromàquia de la compa-
nyia Animal Religion, en què dos 
acròbates s’enfronten a un toro 

mecànic. Ibáñez encara afegeix un 
tercer exemple: Despertaferro to-
catta, en què el músic Xavi Lloses 
proposa improvisacions per a “elec-
trònica i campanar”: l’espectador 
sentirà el resultat de la manipulació 

electrònica de les campanes de la 
seu de Manresa.  

Els espectacles que Ibáñez des-
criu com a “trencadors” conviuen 
amb d’altres de més convencionals, 
i gairebé sempre vinculats amb les 
anomenades músiques del món. 
“Tot aquest magma és el que la fira 
vol transmetre com a cultura popu-
lar”, diu el director artístic. N’hi ha 
per triar, com ara el concert de la 
portuguesa Dulce Pontes, el del 
grup marsellès Massilia Sound Sys-
tem, el de l’improvisador sard Pao-
lo Angeli i el dels britànics Addicti-
ve TV, que a més comptaran amb la 
col·laboració de Txarango.  

La força de la cobla 
En aquesta Fira Mediterrània que 
ha avançat les dates de celebració 
del novembre al desembre, “per 
reduir l’impacte de la fresca” man-
resana, la cobla també tindrà pro-
tagonisme en el concert de La Ia-
ia amb la Bisbal Jove i en l’espec-
tacle la companyia de dansa urba-
na Kulbik Dance amb la Cobla 
Sant Jordi.e

LA FAMÍLIA MEDITERRÀNIA  

01. El director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa, David Ibáñez (amb camisa clara a la primera fila), va compartir 
ahir a Barcelona la foto de família amb alguns dels artistes que passaran per la capital del Bages del 9 al 12 d’octubre. PERE VIRGILI 

 02. Toumani Diabaté amb el seu fill Sidiki, que actuaran a la fira el dissabte 11 d’octubre. COMEDIANET

Manresa recordarà Peret
La Troba Kung-Fú obrirà la Fira Mediterrània de cultura popular i músiques del món

La Fira Mediterrània de Manresa, 
que se celebrarà del 9 al 12 d’octu-
bre, va anunciar a principis de juny 
que Peret seria l’artista convidat de 
la dissetena edició. Es tractava d’un 
projecte especial, titulat Peret als 
barris, en què el Rei de la Rumba 
havia de treballar amb una coral de 
gent gran i un grup de percussió 
corporal format per nens i nenes 
d’entre 6 i 12 anys. Plegats havien 
de compartir dos mesos de feina a 
Manresa i inaugurar la fira. Malau-
radament, el càncer ho va impedir. 
“Ha sigut un procés traumàtic, molt 
dur”, va recordar ahir el director ar-
tístic de la Fira Mediterrània, David 
Ibáñez. “Dediquem la fira a la me-
mòria de Peret, i l’enorme dimen-
sió que té dins la cultura popular 
del país”, afegeix.  

El Rei de la Rumba és insubstitu-
ïble, però tot i així Ibáñez ha volgut 
que el seu esperit estigui present en 
l’espectacle inaugural, protagonit-
zat per La Troba Kung-Fú. “És una 
decisió coherent, perquè Peret els 
admirava amb bogeria”, diu Ibáñez. 
A més, no serà un concert convenci-
onal, sinó la Revetlla mediterrània 
que La Troba Kung-Fú i la Unió 
Musical d’Alaquàs fins ara només 
han escenificat al Barts barceloní 
dins de la programació del festival 
Grec. Aquesta combinació de rum-
ba, cúmbia i la potència de la banda 
simfònica s’adiu, segons Ibáñez, 
amb un dels trets fonamentals de la 
fira: “La celebració de tot el que ens 
uneix, als diferents punts de la Me-
diterrània occidental”. Peret també 
serà recordat en les falques que do-
naran la benvinguda al públic als di-
ferents escenaris, i el seu esperit 
planarà a les actuacions de grups 
com La Màlaga i Txarango. 

Més de 300 activitats 
La fira, que combina 
espectacles musicals 
i d’arts escèniques 
amb trobades es-
trictament pro-
fessionals, pro-
grama més de 
300 activitats que 
s’escampen per la 
ciutat. La Llotja del 
Museu de la Tècnica 
repeteix com a centre 
neuràlgic de la part pro-
fessional, i una carpa amb 
capacitat per a 800 persones 
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La fira en sis  
concerts especials
● Dulce Pontes 
La fadista portuguesa estrenarà 
l’espectacle Puertos de abrigo. 
● Toumani & Sidiki Diabaté  
La llegenda de la música de Mali 
compartirà l’art de la kora amb el 
seu fill Sidiki. 
● Ensemble Al-Kindî 
La formació creada per Julien Ja-
lal Eddine Weiss celebra trenta 
anys amb una gira amb els Dervi-
xos Giròvags de Damasc. 
● Kepa Junkera i Amadeu Rosell 
Junkera i Rosell comparteixen un 
homenatge a la música del Pirineu. 
● Big Band Basket Beat BCN  
El vessant més social de la fira es-
tà representat per aquest projecte 
sorgit al Raval barceloní. 
● Cobla Catalana dels Sons...  
La festa de cloenda la protagonit-
zarà la Cobla Catalana dels Sons 
Essencials amb convidats com ara 
Miquel Gil i Llibert Fortuny.

Sorprenent  
Els italians 
eVenti 
Verticali 
combinen 
dansa vertical 
i videojocs
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