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Maria del Mar Bonet obrirà el festival Mas i Mas
Més de 200 concerts configuren la programació de la catorzena edició de la cita barcelonina
FRANCESC MELCION

PERE TORDERA

SHERBAN LUPU

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Maria del Mar Bonet inaugurarà la
catorzena edició del San Miguel Mas
i Mas Festival al Palau de la Música, el 28 de juliol, amb una actuació
basada en el repertori dels discos
Alenar (1977) i Amic, amat (2004).
Bonet tindrà com a convidats especials el guitarrista Paco Cepero, que
va col·laborar a Alenar, i el flautista
sirià Moslem Rahal, membre del
Cham Ensemble de Damasc, que va
participar a Amic, amat. El concert
“serà un cant a la llibertat i a la Mediterrània”, va dir ahir el director artístic del festival, Pere Pons.
Bonet també serà present en el
concert que oferirà Martirio el 29 de
juliol al Palau de la Música. En
aquest cas, serà una de les convidades a l’espectacle en què la cantant
andalusa repassa trenta anys de vida artística, i en què també participaran Sílvia Pérez Cruz i Arcángel.
El Mas i Mas s’allargarà fins al 4
de setembre amb una programació
que s’escamparà pel Palau de la Música, el Born Centre de Cultura i Memòria, el Jamboree, el Tarantos i el
Moog –el club de música electrònica, que aquest any celebra el seu vintè aniversari–. Tot plegat seran 89
espectacles diferents (220 actuacions) amb “l’eclecticisme que recull
l’esperit” de les programacions anuals de Mas i Mas; és a dir, jazz, cançó, flamenc, electrònica i música
clàssica.
El pressupost d’aquesta edició és
de 330.000 euros, 15.000 més que
l’any que passat. “Volem agrair a
l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat el seu minso suport”, diu
amb ironia el president de la Fundació Mas i Mas, Joan Mas. Aquest any
l’Ajuntament hi aportarà 15.000 euros, tres mil menys que l’any passat.
La Generalitat, a través de l’Institut

Maria del Mar Bonet
28 de juliol

Català de les Empreses Culturals,
de moment no ha aprovat les subvencions ni del 2015 ni del 2016. El
2014 va destinar 28.972 euros al
Mas i Mas Festival. “No hi ha cap
any que pugi la subvenció”, lamenta Joan Mas.
Entre els concerts al Palau de la
Música destaquen el del cantant
Mario Biondi, “el Barry White italià”; l’homenatge a Amy Winehouse
de Zalon & The Gramophone Allstars, i el retorn als escenaris del guitarrista Rafel Riqueni, “el poeta de
la guitarra flamenca”, segons Pons.
Riqueni tancarà el festival presen-

Martirio
29 de juliol

Homenatge
El festival
recordarà
BB King, Amy
Winehouse
i Enric
Granados

Ester Rada
30 de juliol

tant en directe el disc Parque de María Luisa, i amb Lole Montoya i el
ballarí Isarel Galván com a convidats especials.
El Born Centre de Cultura i Memòria acollirà el concert d’Ester Rada –la veu de l’etiosoul que va enlluernar a la Fira Mediterrània de
Manresa–, l’homenatge a George
Harrison dels Barcelona Gospel
Messengers, l’espectacle América
cómo te adoro de Lucrecia, el tribut
a BB King d’Amadeu Casas i l’homenatge jazzístic a Ramon Llull del
quartet de Manel Camp, entre d’altres. La música clàssica, que hi perd

presència perquè l’organització no
ha trobat sala per programar el cicle
30 Minuts, manté els recitals de piano al Palau de la Música, aquest
any a càrrec de Daniel Ligori, el Nexus Piano Duo, la croata Martina
Filjak i el coreà Min-Sung Lee. I pel
Born hi passaran la soprano Beatriz
Giménez-Marconi, el Trio Pedrell,
el quintet de vents Azahar Ensemble i la pianista Katia Michel.
I, com és habitual, al Jamboree hi
actuaran llegendes del jazz com el
pianista Ellis Marsalis i els saxofonistes Lee Konitz, Abdu Salim i Peter King, entre molts altres.e

PATRIMONI TEATRAL

El teatre gestual de Vol-Ras
entra al museu, però com?
els que en donen la clau, juntament
amb les llibretes d’apunts de cada
BARCELONA
creació. Tot això és el que ha entrat
al Centre de Documentació i Museu
Des que fa un any la companyia de de les Arts Escèniques, que està enteatre Vol-Ras va anunciar que ple- terrat als fonaments de l’Institut del
gava veles després de 35 anys per la Teatre. També hi ha algun element
falta de suport institucional i la cai- escenogràfic, com una màscara de
guda en la contractació, un dels Strip-tease (1984) i una llibreria de
dubtes era què passaria amb tot el Gagmania (1995); la resta, es va venseu llegat com a degans del teatre de dre per liquidar el local d’assaig.
gest i humor a Catalunya. ¿Però
Joan Faneca i Joan Segalés pocom es pot conservar un espectacle drien resseguir tots els seus especsense paraules? Més enllà de les fo- tacles enllaçant anècdotes des del
tografies, els cartells i els vídeos en- 1981, en aquell Festival Internaciregistrats,DE
queLA
poden
servir de
pis- onal de Mim de Barcelona on van
PALAU
MUSICA
CATALANA
LAURA SERRA

Joan Segalés i Joan Faneca ahir amb part del

aparèixer per primera vegada al diari amb El cas de la patata rossa. El
primer bolo que van fer va ser a Orleans. O aquell espectacle que va dirigir Andrej Leparski, Strep-tease:
“La gent es va sorprendre pel rigor
físic, les imatges, el tractament dels
personatges...”, recorda Segalés,
que reconeix que l’obra va acabar
anant només a festivals perquè el
públic “no hi estava acostumat”.
Vol-Ras va néixer a l’Institut del
Teatre quan ni tan sols no hi havia
llibres de mim i pantomima a la biblioteca. Creuen que han aportat
“moltes coses” al gènere, no només
17 espectacles i centenars de funcions, sinó també cursos, xerrades i
traduccions: “Ens hem convertit en
mestres del gest i hi ha qui ha creat
companyia amb nosaltres i el Tricicle de referent”, diu Segalés. Una
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E1 Festival Mas i Mas organiza
220 conciertos en Barcelona
Mariadel MarBonety Martirio,entre los invitados de lujo
MIQUEL
JURADO,
Barcelona
Maria de1 Mar Bonet ser~ la encargada de inaugurar la decimocuarta edici6n del Festival Mas
i Masque,comoya es tradici6n,
llenar~ de mf~sica de los m~ts
diferentes estilos el agosto barcelon6s, una 6poca antes olvidada pot la mfisica en directo. Este afio el certamen que organiza la empresa privada Mas i
Mas(propietaria de diversos locales musicales de la ciudad)
ofrecer~i un total de 84 espect~culos diferentes que, contando con que alguno se repite en
m~ts de una ocasi6n, sumar~in
un total de 220 actuaciones con
m~tsde 150 artistas.
El festival se iniciar~i el 28 de
julio y concluir~i el primero de
septiembre con actuaciones diarias en el Palau de la Mfisica, el
Born y las salas Jamboree, Moog y Los Tarantos. El presupuesto del festival se eleva a 330.000
euros incluyendo una pequefia
participaci6n institucional de
15.000 euros pot parte del Ayuntamiento y una cifra indeterminada de la Generalitat la ayu- Lacantante
Martiriocelebrara~
sus30afiosdeprofesi6n.
/ ALVARO
GARCiA
da del pasado afio a~n no se ha
cobrado y se ignora a cuanto emblem~iticos Alenar y Amic crecia con Ram6nValle (27 de
ascender8 la actual--.
Joan Amat con la participaci6n del agosto, E1 Born), Ellis Marsalis
M~is, responsable de la empresa guitarrista Paco Cepero, colabo- (28 de julio, Jamboree), Lee KoMasi Mas, se mostr6 muycritirador en el primero, y el flautisnitz (29 y 30 de julio, Jamboco con los recortes de las ayu- ta MoslemRahal, el finico su- ree), Kevin Mahogany (2
das y la incertidumbre sobre su perviviente del Chain Ensem- agosto, Jamboree), John Aberadjudicaci6n y cobro. "Es muy ble de Damasco que particip6
crombie(5 y 6 de agosto, Jambodificil iniciar el festival y toda- en el segundo.
ree), David S~nchez(11 de agosvia no saber si tendremos una
E1 Palau ser~i tambi6nel lu- to, Jamboree), Ray Gerlato
ayudade la Generalitat", afirm6 gar escogido para que Martirio Claire Martin (18 y 19 de agosto,
durante la presentaci6n del pro- celebre sus 30 afios de profesi6n Jamboree). Adem~ls,Los Tarangrama. "Yo pediria que se deje con invitados comoSilvia PErez tos ofrecer~, diversos conciertos
Cruz, Arcfingel y la propia Boner de flamenco y la sala Mooguna
de subvencionar a la cultura,
simplemente bajando el IVAya (29 de julio) y para el concierto programaci6n diaria de mOsica
seria ayuda suficiente. Lo que de clausura (1 de septiembre)
electr6nica.
pagamosde rafts con el IVAes que marcar~,el regreso a los esLa Sant Andreu Jazz Band
muysuperior a las subvencio- cenarios de Rafael Riqueni, uno conmemorar~ su d6cimo anines. Tenemos que luchar para de los grandes maestros de la versario el 4 de agosto en El
que la cultura no sea el hijo ton- historia de la guitarra flamenca, Born. "Queriamos celebrar el
to de la sociedad".
tras diez afios de retiro.
concierto en Jamboree, un luEl 28 de julio el Palau de la
Otros conciertos destacables gar mucho m~is adecuado pero
contar~in con presencias de tan- la ley prohibe la actuaci6n de
Mflsica acoger~ el concierto
inaugural de Maria del Mar Bo- to empaque como Mario Biondi menores en un club, asi que 1o
net que, a punto de celebrar sus (4 agosto, Palau) Xalon homena- haremos en el Born", concluy6
.50 afios en los escenarios, recu- jeando a su amiga AmyWine- Pere Pons, director artistico del
perar~i dos de sus discos mSs house (23 de agosto, Palau), Lu- festival Masi Mas.
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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EIXAMPLE

El gran do de pit escolar
Uns 43.000 estudiants participen en la Cantània, que s’acaba dilluns, dia 6, a l’Auditori
JORDI COTRINA

MARTA ALCÁZAR
BARCELONA

N

ervis a flor de pell. Els primers acords envaeixen la imponent sala Pau Casals de
l’Auditori (Lepant, 150) i centenars
de veus entonen tímidament la primera cançó. Els acompanyen vuit
músics i dos solistes amb els quals en
pocs segons guanyen seguretat. És el
concert final de la Cantània, una
cantata escolar multitudinària que
s’ha convertit en tota una institució
a l’Auditori i que milers d’escolars
catalans han estat preparant durant
tot el curs escolar.
Amb aquesta, ja són 27 les edicions que suma el projecte. Un gran
cor de fins a 800 nens i nenes d’entre
tercer i cinquè curs de primària canten en cada edició. Babacua: les desventures de Mimí és la cantata d’aquest
any, la història d’una noia que busca
el seu amor composta especialment
per a l’ocasió pel contratenor Jordi
Domènech amb lletra de Pere Riera.
Juntament amb l’Auditori, la
Cantània es representa en altres localitats catalanes, com Granollers o
Mataró, i 43.000 escolars la cantaran
aquest 2016. La composició s’ha exportat també a diverses ciutats espanyoles i europees.

33 Un moment de la interpretació a l’Auditori, ahir.

EL TREBALL DE TOT UN CURS / Mar Alon-

so és una de les protagonistes
d’aquesta Cantània. Amb la seva
classe de cinquè de primària del
CEIP Orlandai de Sarrià va cantar en
el concert inaugural de l’Auditori el
2 de maig passat: «Estàvem nerviosos perquè venien els pares i en l’assaig hi va haver alguns errors però
va sortir bé i va ser molt divertit», recorda. Els cantants assagen a l’esce-

ACTE MULTITUDINARI

Un espectacle amb 27 anys d’història
33 Amb 27 edicions al darrere, la

Cantània segueix creixent. Els seus
orígens es remunten al curs 19891990, quan els professors de música de nou escoles de Barcelona van
idear una activitat conjunta. Aquest
any hi participen 980 escoles catalanes. El projecte es va obrir a
Catalunya el 2002 i el 2005 es va exportar a localitats espanyoles com

Madrid i Saragossa, a Bèlgica i a
Alemanya. Espais emblemàtics
com el Palau de la Música, el Gran
Teatre del Liceu o el MNAC van acollir les primeres cantates fins a la inauguració de l’Auditori el 1999. La
Cantània va establir aquí la seva
seu el 2000 i des del complex musical s’articula i dissenya la cantata
de cada any.

nari a penes una hora abans del
concert, la resta del treball s’ha fet
a l’escola i a casa. «Al principi semblava difícil perquè eren moltes
cançons però les vam aprendre totes i va anar molt bé perquè fèiem
coses noves», recorda la Mar.
Els professors de música de cada centre reben diverses sessions
de formació per treballar tots els
detalls del projecte, des de la interpretació de la lletra, fins a la modulació de veu o la logística sobre l’escenari. «Són composicions amb un
nivell de qualitat molt alt. La formació que rebem és molt completa
i ens manté al dia de les noves tendències musicals», comenta Blanca Pujol, mestra de música del CEIP
Ponent de Terrassa. «Els nens s’enriqueixen en l’àmbit musical i en
el personal perquè treballen valors
com l’esforç i la cohesió de grup»
comenta Pujol.
La Cantània vesteix de gala
l’Auditori des del 2 de maig passat
fins al 6 de juny. Les pròximes sessions –amb entrades a 8 euros– tindran lloc el 31 de maig, 1, 2, 3 i 6
de juny (d’11.30 a 16.30 hores). Les
cares d’emoció dels pares que han
acompanyat els menors durant
els assajos a casa, omplen les grades. «La Cantània dóna l’oportunitat de conèixer l’Auditori i la nostra oferta musical a famílies que
d’una altra manera no ens visitarien», destaca Violeta Amargant,
cap del servei educatiu de l’Auditori. L’experiència
és per a molts «inoblidable». H
Vegeu el vídeo d’aquesta
notícia amb el mòbil o
a www.elperiodico.cat

Dijous de primavera
per degustar tapes

Montserrat Ballarín,
nova regidora

10 anys d’art gràfic
i sonor

Més benestar
per al Poble-sec

SANT MARTÍ 3 Comença el
Triatapes Primavera Estiu de Sant
Martí, cada dijous, del 2 de juny
al 28 deDE
juliol.
iniciativa
proPALAU
LA La
MUSICA
CATALANA

EIXAMPLE 3 Montserrat Ballarín, del PSC, s’incorpora com a
nova regidora del districte, com
a part de l’acord de govern fir-

CIUTAT VELLA 3 El Centre Cívic
Convent de Sant Agustí (Comerç,
36) organitza la desena edició de
la Mostra Sonora i Visual, una

SANTS-MONTJUÏC 3 Els veïns
del Poble-sec disfrutaran d’una
millor qualitat de vida gràcies a l’aprovació del Pla d’Usos
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ment), el segon, construït amb
l’ajuda del productor Chip Douglas i la presència del bo i millor
dels músics d’estudi de Los Angeles (l’anomenada Wrecking Crew),
és una obra mestra que qualsevol
aficionat amb un mínim interès
en el pop dels 60 hauria d’aturarse a escoltar. Un clàssic «a l’altura
del primer elapé dels Velvet Underground i del Younger than yesterday dels Byrds», en la docta opinió del cofundador dels Go-Betweens Robert Forster.

fEstival dEl 28 dE JUliOl al 4 dE sEtEMBRE

El Mas i Mas uneix
Bonet i Martirio
3El cartell alterna mestres veterans amb veus d’avui

FERRAN NADEU / JOAN CORTADELLAS

‘HEAD’, LA PEL·LÍCULA / Però en l’any

de l’estiu de l’amor i el festival de
Monterey, quan el rock començava a prendre’s seriosament a si
mateix, i de manera perillosa, els
guies espirituals de l’escena moderna ja havien llançat la seva fàtua contra els Monkees, que,
amb el seu origen televisiu i la seva presumpta falta d’autenticitat, semblaven encarnar millor
que ningú la banalitat i l’artifici
del pop que aquella nova generació hippy volia deixar enrere. I la
banda, sempre dos passos per davant dels seus avorrits detractors, es va prestar a escenificar el
seu suïcidi comercial en una delirant pel·lícula titulada Head,
que es tancava, precisament,
amb una seqüència en què els
quatre músics es llançaven des
d’un pont al so de la meravellosa
Porpoise song, mentre els cors repetien la lletania de «goodbye, goodbye, goodbye...»
El que va venir després té
menys interès, encara que àlbums com Instant replay (1969) i
The Monkees Present (1969) no estaven mancats de moments brillants. Peter Tork va deixar el
grup i Michael Nesmith el va seguir després. Des d’aleshores hi
ha hagut algunes reunions, algunes lletges disputes i alguns
discos irrellevants. El 29 de febrer del 2012, Davy Jones va morir d’un atac de cor causat per
l’arteriosclerosi que patia. Ni
tan sols aquest tràgic succés va
fer que als responsables del Rock
and Roll Hall of Fame se’ls estovés el cor i reconsideressin la seva decisió de deixar fora els Monkees, un veto que diu més sobre
la futilitat d’aquest ridícul club
privat que sobre la importància
de la banda.
Ara han tornat per bufar les
espelmes del seu 50è aniversari
envoltats d’amics i admiradors.
En el seu celebrat assaig historiogràfic ¡Yeah, yeah, yeah!, el músic
i erudit Bob Stanley dedica un capítol als Monkees i conclou que
«se’ls va acusar de dinamitar la
innocència del pop quan les seves millors cançons són la quinta essència del gènere». El millor
que es pot dir de Good times!, el
seu nou disc, és que no traeix en
absolut la veritat enunciada per
Stanley. Mig segle després, els
Monkees segueixen sent la quinta essència del pop. Amb ells arriba l’estiu. H

33 Grans noms 8 D’esquerra a dreta, Maria del Mar Bonet, Rafael Riqueni i Martirio.
MARTA CERVERA
BARCELONA

D

os concerts amb celebració, un de dedicat a Maria
del Mar Bonet i un altre a
Martirio, se succeiran en
l’obertura del 14è San Miguel Mas i
Mas Festival. Gràcies a aquesta mostra, del 28 de juliol al 4 de setembre,
quan les principals sales de
Barcelona deixen de programar, sonarà música de tot tipus en les 220
actuacions programades, repartides als escenaris de Tarantos, Jamboree, Born Centre Cultural, Moog
i Palau de la Música Catalana. Un altre famós artista, el tocaor Rafael Riqueni, brindarà el concert de clausura (1 de setembre) al Palau. Riqueni reapareix després d’una llarga
absència amb nou disc, Parque María Luisa, que presentarà amb el bailaor Israel Galván i la llegendària
veu de Lole.
«És un festival eclèctic i la música no se segmenta en gèneres, sinó en qualitat i excel·lència», va assenyalar ahir el director executiu,
Joan Mas, en la presentació del programa. Les 220 actuacions queden
lluny de les més de 300 que es van
organitzar l’any passat. Es deixen
de celebrar els concerts 30 minuts de
clàssica per falta «d’un espai idoni
que no obligui a apujar el preu de
l’entrada».
ANY LLULL / Bonet inaugurarà el festi-

val al Palau amb Alenar Llull, un concert concebut com «un cant a la lli-
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bertat» que servirà de «pròleg dels
actes del 50è aniversari artístic de
Bonet», va explicar Pere Pons, director artístic. La cantant mallorquina
recuperarà cançons de dos discos
emblemàtics, Alenar i Amic Amat,
inspirat en l’obra de Ramon Llull
amb motiu de l’Any Llull. Com a
músics convidats destaquen el guitarrista sevillà Paco Cepero i el flautista sirià Moslem Rahal, l’únic que
segueix amb vida del Cham Ensemble de Damasc que al seu dia va gravar Amic Amat. Aquell mateix dia, al
Jamboree actuarà una altra llegenda, Ellis Marsalis, pianista patriarca

El programa inclou
Ellis Marsalis i Lee
Konitz i homenatges
a Amy Winehouse,
B.B. King i Prince
d’una saga de grans músics de Nova
Orleans.
L’endemà, Martirio serà protagonista al Palau d’un homenatge amb
motiu dels seus 30 anys de carrera.
La renovadora de la copla s’acostarà a diferents estils amb convidats
de luxe com Maria del Mar Bonet,
Sílvia Pérez i Arcángel, tot un luxe.
Grans veterans del jazz com Lee
Konitz (29 i 30 de juliol), Peter King
(12 i 13 d’agost), Abdu Salim (14
d’agost), Jesper Thilo (31 d’agost) i el

guitarrista John Abercrombie (5 i 6
d’agost) alternen en la programació
amb potents veus d’avui com Mario
Biondi (4 agost), Earl Thomas (31 de
juliol), Luna Cohen (31 de juliol), Kevin Mahogany (2 d’agost), Izah (12
d’agost) i Sara Pi (19 d’agost). També
el saxofonista porto-riqueny David
Sánchez (11 d’agost) i el pianista cubà Ramón Valle (26 d’agost), que
l’endemà actuarà amb Lucrecia.
A part dels homenatges ja assenyalats hi haurà
un concert de tribut a Amy Winehouse a càrrec de Zalon & The Gramophone Allstars (23 d’agost), un
altre a B.B. King liderat per Amadeu
Casas (6 d’agost) i un tercer de dedicat a Prince protagonitzat per Álex
Delgado (3 agost). L’obra de Lull
també serà visitada en clau de jazz
amb Art, un espectacle pluridisciplinari de Manel Camp Quartet i
l’actor Joan Crosas.
Pel que fa a la música de cambra,
el Palau acollirà quatre concerts
de piano. Daniel Ligorio presentarà el seu últim disc, en què ret homenatge a Granados, compositor
que també serà interpretat a quatre mans pel duo Nexus. La croata
Martina Filjak, brillant guanyadora del Maria Canals 2008, el coreà
Min-Sung Lee, finalista del 2015, i la
catalana Katia Michel, també amb
Granados, completen l’apartat pianístic. Altres concerts de cambra
destacats són el de l’Azahar Ensemble i el Trio Pedrell. H
ALTRES HOMENATGES /
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Maria del Mar Bonet and Martirio will open the 14th Mas i
Mas Festival on two nights at
the Palau de la Música. Bonet,
about to celebrate 50 years
performing, will kick off proceedings on July 28. The next
day, Martirio will commemorate 30 years performing
alongside Bonet and Sílvia
Pérez Cruz. The festival’s
musical director, Pere Pons,
said it was “a privilege” to
have Bonet perform. ■ STAFF

The territory department is
promoting the creation of an
interdepartmental committee
to implant 3D methodology in
design projects and the management of buildings and engineering, in both private and
public projects in Catalonia
within three years. Known as
BIM, the methodology generates virtual 3D models at the
start of projects to facilitate
the interaction of the professionals taking part. ■ J.P
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Iniesta, shows off the new
home kit ■ FC BARCELONA
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PAÍS: España
PÁGINAS: 45
TARIFA: 2134 €
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
2016
tampoc31
en laMayo,
mateixa línea,
ni horitzontal ni vertical.

ÁREA: 278 CM² - 26%
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E.G.M.: 131000居
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SECCIÓN:
APUNTS
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FRECUENCIA: Diario

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA

FOTOGRAFIA

BARCELONA
20.00 TEATRE

BARCELONA

BARCELONA

‘Faces’. Isabel Coixet presenta una exposició benèfica a la Galeria RocioSantaCruz amb 52 imatges
que ha pres al llarg dels
seus rodatges.

19.00 CONFERÈNCIA
Societat de Nacions. El
cicle de conferències culmina amb una visita comentada pel fons de la Societat de Nacions de la Biblioteca de Catalunya.

Noves escenes. Acaba el
cicle de creacions contemporànies a la Pedrera
amb A house in Asia. de
l’Agrupación Señor Serrano.

Ritmes de jazz amb Bollani

Trio de guitarres amb ballarins

BARCELONA

BARCELONA
21.00 CONCERT

20.00/22.00 CONCERT

El pianista i compositor Stefano Bollani estarà al
Jamboree clausurant el cicle JamborItalia.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Tres guitarres toquen obres d’Isaac Albéniz, Manuel de Falla i Paco de Lucía al Palau de la Música.

21.00 TEATRE

Los Santos. La companyia Los Santos porta a
l’Antic Teatre una obra
d’objectes, circ minimal,
humor absurd i velles tendències.

tal Service, vaig tenir la
sensació d’haver trobat la
música que realment
m’agradava.”
Amb aquests i altres re-

trobat la música
PAÍS: España
que
realment
PÁGINAS: 37
m’agradava”
TARIFA: 1970 €
ÁREA: 257 CM² - 24%

gatans La Iaia– presenta
FRECUENCIA: Diario
Night thoughts, un disc
O.J.D.: 23138
elegant
i a estones vintage
E.G.M.:
131000
centrat en
sintetitzadors
que,
algunesCULTURA
vegades, soSECCIÓN:

un piano de paret, però va
ser amb els teclats quan
vaig començar a interessar-me per sons diferents”, explica Carla.
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Maria del Mar Bonet i Martirio
actuaran al Mas i Mas Festival
La mallorquina, a
punt d’arribar als 50
anys de carrera, farà
‘Alenar’ i ‘Amic amat’
ACN
BARCELONA

Maria del Mar Bonet i Martirio inauguraran ex aequo el 14è Mas i Mas Festival amb dues nits consecutives al Palau de la Música.
Bonet, a punt de celebrar
els 50 anys de carrera,
obrirà foc el 28 de juliol
amb una actuació que repassarà dos discos emblemàtics (Alenar i Amic
Amat). L’endemà, Martirio commemorarà 30 anys
de trajectòria amb la col·la-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Maria del Mar Bonet actuarà el 28 de juliol al Palau ■ ACN

boració de la mateixa Bonet i de Sílvia Pérez Cruz,
entre d’altres. “Per nosaltres Bonet és la nostra par-

ticular Joni Mitchell, una
artista que ha treballat
amb els creadors més inquiets i interessants de di-

verses generacions, i que
sempre ha anat al davant,
ha buscat i continua fentho després de 50 anys”, va
manifestar ahir el director
musical del festival, Pere
Pons, per a qui suposa “un
privilegi i un luxe” poder
inaugurar el festival amb
aquesta artista.
L’edició vinent del Mas i
Mas inclou 89 propostes i
150 músics participants.
La cartera internacional
l’encapçalen el degà del
jazz Ellis Marsalis, el saxofonista Peter King i Mario
Biondi, en una edició que
reunirà els Blues Messengers i viurà el retorn del
guitarrista Rafael Riqueni. ■

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 80

O.J.D.:

TARIFA: 1730 €

E.G.M.:

ÁREA: 560 CM² - 100%

SECCIÓN: REPORTAGE
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Contmemoradd
aSantJoan
delesAbadesses
delcentenad
del~aixement
deI~l.lustre
rnexic~
Salvador
Moreno.

Centenari de Salvador Moreno
Cone,ixem bona part de la histbria
de I art romhnticcatalh grS.cies a un
mexich, Salvador Moreno (Orizaba 1916
- MbxicDF1999). Ell va ser l’autor de
dues monografies molt completes -publJcades per l’Instituto de Investigaciones Est6ticas de la Universidad Nacional
Aut6nomade M6xico el 1966 i el 1969sobre el pintor Pelegrf Clay6 i l’escultor
ManuelVilar, artistes que despr6s de formar-se a l’escola de Llotja de Barcelona,
i a P, oma, guanyaren respectivament el
1845 les places de directors de pintura
i d’escultura de la Real Academiade
Bellas Artes de San Carlos de M~xic.
Fins que Morenos’hi va posar era
molt tar que a un artista del segle
XIX, entre nosaltres, li los dedicat un
estudi tan aprofundit. Ell, que tenia una
consthncia enorme, va perseguir per
tots els mitjans trobar documentaci6 de
primera ma de Clav6 i de Vilar, malgrat que tothom li deia que treballava
debades. Per6 havent ja utilitzat les
fonts oficials mexicanes, acabh localitzant a Barcelona descendents dels
dos artistes, que conservaven autbntics
tresors a casa seva -epistolaris, manuscrits, obres d’art.., fins aquell moment

verges- que varen permetre a Moreno
escriure les seres monografies esmentades i acompanyar-les d’uns cathlegs
raonats impensables fins aleshores.
E1 resultat varen ser no sols els temes
espec/fics de les al.ludides monografies
sin6 un cflmul de refer~ncies a muhitud
d’altres artistes coetanis, molts d’ells de
primer ordre, queens varen donar una
visi6 desconeguda i molt m~s b.mpfia
del panoramaartfsfic catal~, de l’~poca
romhmica.
Morenopublic~, mOstreballs imporrants, corn el Copiadorde cartas y diario
particular de Manue!Vilar, editat tamb6
per l’Autbnoma mexicana el 1979, o
una nova monografia, El pintor Antonio
Fabrds(1981), per a la mateixa instituci6,
on donava a conbixer a fons -tamb6
cerch i trob~ arab profit les molt ancianes filles del pintor- la figura d’un altre
creador catalb., que exercf un air chrrec
artistic aI M6xicde Porfirio Diaz, a part
de tenir una aformnada carrera internacional corn a pintor acad/~mic.
Per6 Morenono era d’origen historiador de l’art, sin6 mflsic. Vingu6a
Catalunya als anys 50 per set deixeble del
mestre dels principals mfisics d’avant-

guarda catalans, el compositor Cristbfor
Taltabull, el pis del qual hereth, de manera queen les seves estades a Barcelona,
que eren si fa no fa la meitat de cada any,
Morenoes repartia entre dues cases que,
humor/sticament, anomenava la maison
dorde i la malmaison.
Corn a compositor fou prou rellevant
per merbixer la confianqa de cantants
tan excel.lents com Victbria dels Angels,
gran amiga seva i interpret constant dels
seus lieder, o Pl~,cido Domingo,que essent molt jove vafer la seva presentaci6
a Barcelona, al Liceu, el 1966, arab una
bpera precisament de Moreno, Severino,
sobre llibret de ]oao Cabral de Melo.
Moreno fou mOscoses, a part de
mfisic i historiador d’art. Va reivindicar
a fons la figura de Iaume Nun&compositor de l’himne nacional mexich, fill
de Samloan de les Abadesses; va set
un dels membresm6s actius de la Reial
AcadOmiaCatalana de Belles Arts de
Sam/ordi, membre del pa~onat de Finstitut Amatller d’Art Hisphnic; i feia unes
pintures a l’aiguada d’un minimalisme
eleganfissim, en la linia de l’obra del seu
amic RamonGaya, que l’ajudaven a viure, ja que la seva vinculaci6 a l’esmentat
institut de l’Autbnomade MOxicno li
representava cap nbmina fLxa.
Ara el consolat de Mbxic a Barcelona
celebra el centenari de Moreno.Va
inaugurar els actes, que es repartiran al
llarg de 1’any, ambun concert -el passat
10 de maig- de canqons seves, una sobre
un poemade Garcia Lorca i quatre sobre
poemes de los6 Maria Bonilla, en llengua
nhhuafi, interpretades per Guillermina
Gallardo, una mezzosoprano, de gran veu
i intensitat dramhtica, acompanyadaal
piano pel mestre Manuel Garcia Morante.
A part de ser recordat i honorat per
Mbxici la seva legaci6 oficial, a Moreno l’hem d’homenaqar tambO des de
Catalunya, per la seva aportaci6 excepcional -coma creador i corn a estudi6sa la nostra cultura, que aquell "Salvador
Bru" a qui, amb c6mplice conya, el
president de l’Orfe6 Catalh de M~xic
adre~;ava les cartes des d’ultramar, va fer
tamb6 seva.
ELTEMPS
¯ 31 maig 2016

ORFEO CATALA

Lo que he trabajado mucho es la
evolución del personaje desde
que empieza en «Entre dos aguas»
y hasta aquí. Pasan muchas cosas
en su vida familiar y personal,
pero procuro que sin desvelar
mucho de las novelas anteriores
entiendas por qué la protagonistas está donde está.
31 Mayo,
2016 exprés
–¿Por
qué el secuestro

lincuencia concreta. El secuestro
exprés lo tenemos
muy ligado a
PAÍS: España
sociedades muy peligrosas e inestables, como
las de América
PÁGINAS:
42Latina. Pero de repente vemos que
está llegando
a Europa.
Es decir,
TARIFA:
705
€
hay una globalización de la crimi207 que
CM²
nalidad queÁREA:
tiene mucho
vercon el hecho de sufrir una crisis
económica, comportando una

pasa cuando llega ese delito a DE QUIEN VIENE
Alemania, una sociedad con
bien- DE FUERA»
FRECUENCIA:
Diario
estar económico.
–¿Hasta qué punto exagera
las
O.J.D.:
tintas cuando retrata la violencia «HAY EN EUROPA
en la sociedad alemana?E.G.M.: 12000
UNA GLOBALIZACIÓN
–La idea era en una ciudad como DE LA CRIMINALIDAD
20%
SECCIÓN: CATALUÑA
Frankfurt, con barrios acomodados y donde todo es bastante RELACIONADA CON LA
abierto, qué pasa cuando una CRISIS ECONÓMICA»

cuerda que no eres de allí. Ser
extranjero es una forma de vida
con sus pros y sus contras. Te da
una perspectiva, pero a veces te
cansa. Por eso, me gusta volver. Y
aquí, pese a llevar 25 años fuera,
me siento muy bien, aunque haya
cosas que te pongan de los nervios, pero te acabas acostumbrando. (Risas)

El Mas i Mas tendrá a Martirio, Maria del Mar Bonet y Sílvia Pérez Cruz
L.R. - Barcelona

El San Miguel Mas i Mas Festival
tendrá a los artistas Martirio, Maria del Mar Bonet, Lee Konitz y
Ellis Marselis, en su XIV edición
que transcurrirá en diferentes
espacios como el Palau de la Música, la sala Moog, el Tarantos, el
Jamboree y el Born Centre de
Cultura i Memòria (Born CCM),
anunció ayer el director del festival, Joan Mas.
Maria del Mar Bonet será la
encargada de abrir el certamen el

18 de julio, explicó el director artístico del festival, Pere Pons: «Su
propuesta artística es excelente, y
queríamos aprovechar que estamos a las puertas de sus 50 años
de carrera artística». «Será una
previa al aniversario, que se cumple en diciembre, donde Maria del
Mar unirá sus discos “Alenar” y
“Amic amat”, dedicado a Ramon
Llull», continuó Pons sobre el
concierto de la mallorquina, que
hará junto al guitarrista Paco Cepero y el flautista Moslem Rahal,
antiguo colaborador de Bonet. «Es

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

una artista que después de 50
años sigue creando, ya que en
estos momentos se encuentra en
Cuba grabando un nuevo trabajo», expresó Pons, que explicó que
el 29 de julio le seguirá la actuación de Martirio, que celebra 30
años de carrera.
Martirio actuará en el Palau y
contará con colaboraciones de
Maria del Mar Bonet, Sílvia Pérez
Cruz y Arcángel, «uno de los mejores cantaores de la nueva generación de flamenco», anotó Pons.
También explicó que Martirio «ha

dado una actualización al género,
a través de su talento para regenerar el repertorio», detalló sobre la
cantante.
El músico Zalon, que formó
parte del equipo de Amy Winehouse en los tiempos de «Back to
black», hará un tributo a la cantante en el Palau junto a la big
band catalana The Gramophone
Allstars, que Pons describió como
«una de las propuestas más potentes de la escena de nuestro
país». Otro espectáculo destacado
es el de Rafael Riqueni, que actua-

rá junto a Lole Montoya y el bailarín Israel Galván, que Pons describió como «el Miles del baile flamenco».
Además del jazz, el soul y el
funk, el festival programó ocho
conciertos de música clásica:
Daniel Ligorio, Nexus Piao Duo, el
coreano Min-Sung Lee y la croata
Martina Filjak en el Palau de la
Música; mientras que los jóvenes
Azahar Ensemble, Katia Michel, la
soprano Beatriz Jiménez-marconi
y la pianista Ola Kobenika, y el Trio
Pedrell lo harán en el Born CCM.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 37

O.J.D.: 131497

TARIFA: 21754 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 827 CM² - 73%

SECCIÓN: CULTURA
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Els aniversaris artístics de Maria del Mar Bonet i Martirio, i els anys Llull i Granados, emmarquen el certamen d’agost

Mas i Mas, festival d’homenatges
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

M

aria del Mar
Bonet i Martirio seran les encarregades
d’inaugurar el
pròxim Mas i Mas Festival. Ho
faran en gran, amb dues nits consecutives al Palau de la Música i
amb caràcter d’aniversari-homenatge. Serà l’inici d’una edició
que oferirà 220 actuacions repartides en cinc escenaris diferents
de Barcelona i que, segons Joan
Mas, director del festival, “és un
festival eclèctic i la música no se
segmenta en gèneres, sinó en
qualitat i excel·lència” .
El concert inaugural anirà a
càrrec de la intèrpret mallorquina el 28 de juliol, a punt de celebrar mig segle de carrera artística, i en què repassarà dos dels discos més emblemàtics de la seva
carrera (Alenar i Amic, amat).
L’endemà Maribel Quiñones,
Martirio, commemorarà també,
en aquest cas trenta anys, de trajectòria professional. La gran renovadora de la copla, que estarà
acompanyada dels seus músics
habituals, entre els quals el
seu fill Raúl Rodríguez, tindrà un elenc de luxosos convidats, com Maria del Mar
Bonet mateixa, Sílvia Pérez Cruz i el cantaor Arcángel.
L’edició d’aquest
any, que s’acabarà
el 4 de setembre,
programarà un total
89 propostes diferents i hi participaran
350 músics, oferirà un
cartell internacional que
brillarà
especialment
amb la presència d’un autèntic degà del jazz com
és Ellis Marsalis, el saxofonista Peter King o Mario Biondi. Així mateix,
també es podrà assistir a la
reunió dels gloriosos Blues
Messengers o l’emocionant
tornada del guitarrista flamenc Rafael Riqueni, que
estarà acompanyat per es-

trelles com el bailaor Israel Galván i la llegendària cantaora Lole
Montoya.
El concert d’obertura de Maria
del Mar Bonet, una habitual del
cicle, està emmarcat en la celebració de l’any Llull. El
concert-homenatge s’ha batejat amb el nom
d’Alenar Llull
i hi interpretarà les com-

posicions dels seus dos àlbums
suara esmentats acompanyada
dels seus músics de sempre més
dos convidats il·lustres, com el
guitarrista sevillà Paco Cepero i
el flautista sirià Moslem Rahal,
en un espectacle que és tot “un
cant a la llibertat”, segons
el director del certamen, Pere Pons. Un
altre plat fort que ha
destacat serà el de
Mario Biondi, consi-

UNA SELECCIÓ

Cançó, soul, funk,
copla, clàssica...
Maria del Mar Bonet. Segons Pere Pons, “la nostra
particular Joni Mitchell”
recordarà el llegat de Ramon Llull amb il·lustres
convidats. Palau de la Música, 28 de juliol.
Elis Marsalis Quartet. El
progenitor de Wynton,
Branford, Jason i Delfayo
exerceix als 82 anys també
de patriarca del piano.
Jamboree, 28 de juliol
Martirio. A més de copla, la
cantant continua jugant
després de trenta anys
amb jazz, bolero, tango,
bossa nova o flamenc amb
art i atreviment. Palau de
la Música, 29 de juliol
Mario Biondi. Es va estrenar a la ciutat al Barts, i
ara puja un notable esglaó. Veu entre Barry
White i Isaac Hayes però
sang de la seva Catània natal. Palau de la Música, 4
d’agost
Manel Camp Quartet & Joan
Crosas. També dins de
l’any Llull, el pianista Manel Camp s’associa amb la
força dramàtica de Joan
Crosas per donar forma i
fons a l’espectacle Art. El
Born. 21 d’agost
Trio Pedrell. Homenatge a
l’obra d’Enric Granados
en el seu centenari. El
Born, 28 d’agost
Barcelona Big Blues Band.
Concert de clausura amb
festa a càrrec de la BBBB
que s’uneix per un dia
amb els llegendaris Blues
Messengers. Jamboree, 4
de setembre

derat “el Barry White italià”, que
portarà material nou, a més de
l’homenatge a la cantant Amy
Winehouse per part de Zalon
Thompson & The Gramophone
All Star Big Band, amb Thompson com “la veu de referència
dins de la banda de Winehouse
que homenatjarà a la seva amiga i
admiradora”, i que va triomfar en
el passat Black Music Festival.
Els altres espais que acolliran
les propostes del Mas i Mas Festival són El Born Centre de Cultura
i Memòria , el Jamboree, Los Tarantos i el Moog, però no pas el
Reial Cercle Artístic, que es va estrenar l’any passat com una de les
seus del certamen per acollir els
30 Minuts de Clàssica (substituint La Pedrera). Aquest minicicle tampoc no repetirà en aquesta
edició. El Born, en canvi, serà la

Els organitzadors
critiquen el poc o nul
suport institucional
a un cicle de
220 concerts
seu per tercer any de la proposta
Sona el món i torna al Born, amb
concerts de la Sant Andreu Jazz
Band, les pianistes Katia Michel i
Clara Peya, Izah, The Sey Sisters,
Lucrecia, Ester Rada o Sara Pi.
Quant a música clàssica de cambra, el Palau de la Música serà el
marc de quatre únics concerts de
piano, amb els pianistes MinSung Lee i Daniel Ligorio, a més
de la proposta de Nexus Piano
Duo i Martina Filjak, que dedicaran la seva actuació a Enric Granados, dins de la commemoració
del seu centenari.
En acabar, tant Mas com Pons
van criticar el poc suport institucional al festival, malgrat una
aportació de 15.000 euros (no
lliurats) de l’Icub i res per part de
la Generalitat (que va desaparèixer d’aquesta qüestió el 2014).
Encara així, el pressupost creix
lleugerament aquest any i arriba
als 330.000 euros.

1, 2, 3 i 4 de juny / 2016
Barri del Rec
Igualada
De 10 a 22h

VENDA RADICAL
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PALAU
DE LAiMUSICA
música
menjarCATALANA
de carrer

Col·labora

