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¿Nou disc 
dels Stones?
3El grup llança dos misteriosos vídeos 
amb el missatge ‘Arriba el 6 de octubre’ 

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Dos misteriosos vídeos d’uns 10 se-
gons cada un, que els Rolling Sto-
nes han penjat al seu compte de 
Twitter, acompanyats del mateix 
missatge, Coming October 6 (Arriba el 
6 d’octubre), han desencadenat les 
especulacions sobre la possibilitat 
que el grup publiqui demà un nou 
disc d’estudi.
 En el primer vídeo se senten ri-
alles de fons i breus acords mentre 
diversos plans curts deixen entre-
veure imatges d’un estudi de grava-
ció amb equalitzadors i teclats, un 
cartell que diu British Grove Stu-
dios Chiswick, London, un barret, 
una bateria, una col·lecció de gui-
tarres sota un cartell amb el nom 
de Mick Jagger, un cartell retolat 
amb el de Keith Richards, o el detall 

d’un mànec d’una guitarra amb el 
de Ron Wood escrit.
 En el segon vídeo ja hi apareixen 
els membres del grup, que celebra-
ran mig segle a l’escenari. Estan to-
cant melodies de blues, cosa que 
fa pensar que si es tracta d’un nou 
disc estaria dedicat a aquest tipus 
de música. 
 De fet, ja el mes d’abril passat, 
els Rolling Stones van anunciar en 
una entrevista que estaven treba-
llant en un nou disc de blues, amb 
temes nous i versions clàssiques, 
entre els quals hi hauria temes de 
Little Walter i Howlin’ Wolf, i que 
es podria publicar abans de finals 
d’any. «En aquest moment estem a 
l’estudi editant nou material», deia 
Richards, mentre que Wood hi afe-
gia que la banda havia gravat «11 te-
mes en dos dies». H

ANUNCI ENIGMÀTIC

Barreja popular a Manresa
3Fira Mediterrània posa l’accent en la creació col·lectiva en la 19a edició

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

L
a Fira Mediterrània priorit-
za en la seva 19a edició la 
creativitat en plural de ma-
nera que la programació es-

tà esquitxada per vistosos tàndems 
i col·laboracions atenent, destaca el 
seu director artístic, David Ibáñez, 
«a un moviment de fons que està re-
definint la relació entre organitza-
dors, artistes i públic». Aquest és 
l’enunciat distintiu d’una mostra 
que convertirà Manresa, des de de-
mà fins diumenge, en epicentre de 
la cultura popular amb unes 300 ac-
tivitats a càrrec de 128 companyies 
artístiques.
 Concerts, arts escèniques i mun-
tatges a peu de carrer coparan una 
Fira Mediterrània que s’ha conver-
tit no tan sols en un poderós apara-
dor i plataforma de primícies artís-
tiques (aquest any ofereix 38 estre-
nes) sinó al seu torn en motor d’una 
indústria, a la qual ofereix una àrea 
professional que podrà ser freqüen-
tada per gairebé un miler d’inscrits. 
Tot plegat encaminat a valorar la 
cultura tradicional «com a element 
potent per a la creació contemporà-
nia», subratlla Ibáñez.
 La idea de creativitat comparti-
da s’expressarà la mateixa nit inau-
gural, demà a la plaça Major, amb 

la primera de les tres presentacions 
de l’interdisciplinari Cadàver exqui-
sit, un espectacle de Toni Mira a par-
tir d’un poema escrit per David Ca-
rabén, amb el recitat de Mercè Sam-
pietro i una peça musical de Cabo 
San Roque. En aquesta oferta bap-
tismal, dues estrenes més, les del 
grup noruec de dansa vertical Fri-
kar Dance Company, amb la trom-

peta de Raynald Colom, i el reci-
tal de dos acordionistes, el basc 
Kepa Junkera i l’argentí Chango 
Spasiuk.

CREACIÓ / La Fira destaca la impor-
tància de tres línies de programa-
ció. Una, la de cultura popular i cre-
ació contemporània, amb Tata ma-
la, d’Enric Montefusco, l’exlíder de 

Standstill, i dues figures de la dansa 
i la performance, Los Corderos i Sònia 
Gómez, proposta que gira al voltant 
de la noció del bé i el mal en relació 
amb el subconscient col·lectiu. Una 
altra parcel·la la constitueix la cul-
tura popular i els nous formats, i en 
aquest àmbit despunta Pluja, de la 
pianista Clara Peya i l’actor Gui-
llem Albà, muntatge pensat «per-

CITA ANUAL AMB LA MÚSICA I LES ARTS ESCÈNIQUES què els que no van al teatre hi per-
din la por». I una tercera línia apun-
ta a les músiques del món, en 
aquesta ocasió apuntalades en una 
proposta ultralocal, la de Nit esporò-
gena, de la Cobla Catalana dels Sons 
Essencials, destinada a «agermanar 
la tradició amb la improvisació, el 
ball i la mediterraneïtat». El seu ti-
moner, Marcel Casellas, considera 
que «el poble de Catalunya ha estat 
molts anys absent de ritme», fins 
que la rumba «el va redimir».
	 L’estrena d’Al flamenco por testigo, 
de Mayte Martín, i les flamants as-
sociacions de Sanjosex amb Carles 
Belda, Chicuelo amb Marco Mez-

quida, Raúl Fernandez (Refree) amb 
la jove cantant barcelonina Rosalía 
i el grup de percussió Coetus amb 
Carles Dénia són alguns altres dels 
reclams. 

PRESSUPOST / Entre les propostes in-
ternacionals destaquen el grup ro-
manès Fanfare Ciocarlia, el congo-
lès Baloji, el libanès Bachar Mar-
Khalifé i la formació algeriana 
Djmawi Africa. Són altres punts de 
llum d’una Fira Mediterrània que 
compta amb un pressupost d’un 
milió d’euros del qual gairebé la 
meitat l’aporta el Departament de 
Cultura de la Generalitat; un 10%, 
l’Ajuntament de Manresa i un 2,5%, 
la Diputació de Barcelona. H

33 Enric Montefusco, Sònia Gómez, Los Corderos i Els Falcons de Barcelona.
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La fira atendrà 
a la redefinició 
de la relació 
entre organitzadors, 
artistes i públic

El Hotel Miramar Barcelona 
estrena una imagen renovada  
Cuando se encargó al equipo de Antique 
Boutique Studio la remodelación y el inte-
riorismo de las zonas comunes del hotel, 
estaba muy claro que la transformación 
se inspiraría en el paisaje que ofrecen sus 
grandes ventanales  y en la necesidad 
de aprovechar esas magníficas vistas 
al mar. Se dejaron atrás los colores os-
curos y se fueron generando espacios 
inundados de colores claros y luminosos 
con los verdes, azules y tostados como 
protagonistas necesarios, dejando que la 
luz del mar se integrara en cada rincón 
del lobby. Las formas duras y rígidas  se 
transforman ahora en formas amables 
y sinuosas. Los espacios se abrieron 
intencionadamente consiguiendo una 
distribución mucho más ligera, diáfana 
y adaptada a los estándares de un hotel 
boutique de lujo.

Los nuevos materiales (latón satinado, 
cristal color caramelo, mármol, terciope-
los…) y el mobiliario (siempre piezas úni-
cas diseñadas especialmente para este 
proyecto) se integraron perfectamente en 
el espacio respetando la exclusividad que 
el Hotel Miramar Barcelona requería. Con 
esta nueva combinación de colores y tex-
turas se ha logrado que cada elemento 
amplificara las posibilidades del resto de 
elementos creando un marco armónico 
y acogedor.

Sonia Perez-Català, de Antique Bouti-
que Studio, con la colaboración de Ale-

jandro Briones, muestra cómo se puede 
romper con la rigidez propia de los hote-
les urbanos para dejarse impregnar por 
el espíritu de una ciudad bañada por el 
mar y por el atractivo de una paleta de 
color mediterránea, confiriendo al hotel  
un aire de  nueva modernidad respetan-
do la singularidad del edificio.

Por otro lado, el Hotel Miramar Barce-
lona (www.hotelmiramarbarcelona.com), 
apuesta también por la innovación tec-

nológica con la instalación de puestos 
de carga para coches eléctricos, siendo 
posible la carga de seis vehículos al mis-
mo tiempo.

Asimismo, tras el acuerdo firmado con 
Tesla Motors, el Hotel Miramar Barcelona 
es el primer y único hotel en Barcelona 
que dispone de puntos de carga para 
sus coches. En particular, y para sus 
vehículos, el hotel cuenta con  dos car-
gadores de 22 kw. 

Remodelación total del ‘lobby’ del 5 estrellas Gran Lujo

La imagen muestra la renovación llevada a cabo en el lobby del Hotel Miramar 
Barcelona en la que se aprecian las nuevas formas amables y sinuosas del espacio.  


