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egants, grallers, timbalers, dimonis, trabu-
caires, bastoners i castellers van voltar di-
vendres per les cantonades de la Vila de

Gràcia fins a la plaça de Rius i Taulet. Per segon any
consecutiu, a la plaça s’hi va fer el sarau final del
Tradicionàrius. També per segona vegada el festi-
val de música d’arrel ha hagut de buscar-se la vida
lluny de la seva base d’operacions, el CAT, i pro-
gramar concerts en diferents locals de la ciutat.
Amb vista a l’any vinent, però, sembla que ja no se-
rà així.

La primera actuació a l’escenari de Rius i Taulet
va ser la dels polítics. El regidor del districte, Ri-
card Martínez, va anunciar que les noves instal·la-
cions de la seu del CAT estaran enllestides al se-
tembre. Al seu costat, el conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, va ser breu i lacònic, potser
cansat després d’un dia negociant afers televisius
amb els representants de la Generalitat Valenciana.

Més eloqüent va ser el primer concert de la nit, el
de Titani. Més d’una administració hauria de pren-
dre bona nota d’aquesta superbanda que agermana
músics del Maresme i de l’Horta. El grup català La
Coixinera i el valencià Escandall s’han fusionat en
un projecte on s’hi compten, entre altres instru-
ments, un sac de gemecs, un flabiol, una viola de
roda, dues gralles i dues guitarres elèctriques. Con-
trolar un instrumental d’aquest calibre no és cosa
fàcil, però el concert era a l’aire lliure, feia fresca i
el públic demanava canya, així és que Titani va es-
calfar l’ambient amb un repertori folk-heavy amb
versions de La tarara i de L’hereu Riera.

Després que durant l’entreacte un jovenet denun-
ciés un atac recent contra el Casal de Joves de Grà-
cia i es queixés del tracte rebut pels Mossos d’Es-
quadra, va comparèixer el grup encarregat de tan-
car la nit i el festival, La Carrau. El combo terras-
senc també té un peu enfonsat en el material tradi-
cional, encara que la seva sonoritat és més lleugera
i jovial que la de Titani. Els carraus venien a presen-
tar en directe el seu tercer disc, Dins la taifa, un tre-
ball que sembla que finalment s’ha endarrerit. Però
pel que es va poder escoltar, el nou repertori se-
gueix la línia dels àlbums anteriors: estils i patrons
tradicionals reciclats i adaptats per al ball de tots els
públics, i una sonoritat característica basada en el
violí, l’acordió, la mandolina i els vents. Van sonar
èxits de la banda i una particular aproximació al
cant d’estil valencià (Per la de l’u) que el cantant
Joan Boada, davant del públic i de les càmeres de
TVC, va dedicar al País Valencià. Serà aquesta una
denominació censurable a partir d’ara?
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Gresca a la Vila
de Gràcia

� Lloc i dia: cloenda del XX Festival Internacional de
Folk Tradicionàrius. Plaça de Rius i Taulet
(Barcelona). 30 de març.

JORDI MARTÍ

La desena edició del Sen-
glar Rock –la tercera que,
després de les experièn-
cies a Prades i Montblanc,
se celebra a Lleida– tindrà
una programació en la lí-
nia d’anys anteriors: grups
de primer ordre de la músi-
ca en català i bandes inter-
nacionals amb un gran se-
guiment entre l’audiència
més jove. Dels primers
destaquen Els Pets (que el
20 d’abril iniciaran a Pine-
da de Mar la gira del seu
nou disc), Obrint Pas
(també amb un disc nou:
Benvinguts al paradís) i
Lax’n’Busto (que aquesta
setmana han aconseguit la
gesta de situar el seu nou
treball, Relax, en el núme-
ro 18 de la llista dels àl-
bums més venuts a tot
l’Estat). De grups de més
enllà, els brasilers Sepul-
tura (un dels grups de me-
tal més rellevants dels dar-
rers vint anys), Paradise
Lost (abanderats britànics
del doom) i el basc Fermin
Muguruza amb Afro Bas-
que Fire Brigade (que
aquest abril té previst ac-
tuar a Barcelona i Salt).

Els abonaments per al
festival ja estan a la venda
a 40 euros (55 a partir de

l’1 de maig, i 70 a taquilla)
i els altres grups confir-
mats són: Blasted Mecha-
nism, Koma, Companyia
Elèctrica Dharma, Dept,
Nour, Discípulos de Oti-
lia, Rauxa, Xavier Baró i
Tupolev. Al Senglar Rock
2007 hi participaran entre
50 i 60 formacions, a con-
cretar pròximament.

Sepultura i Fermin Muguruza, en la
desena edició del Senglar Rock

El festival, del 28 al 30 de juny, també oferirà els recitals d’Els Pets i Obrint Pas

� Els grans festivals de la primavera i l’estiu a Bar-
celona continuen confirmant noms setmana rere
setmana. El Primavera Sound, a final de maig i
principi de juny a Barcelona, ha anunciat última-
ment The White Stripes, The Fall, Portastatic i
Black Lips, entre altres grups. Mentrestant, el
B-Estival ha donat a conèixer el primer dels noms
que configuraran la segona edició: Julieta Venegas.

� El Senglar Rock de Lleida ja ha re-
velat quinze dels cinquanta noms
que, del 28 al 30 de juny, participa-
ran en la desena edició del festival.

Fermin Muguruza, en un concert a Bilbao el 2004. / JOSE SIMAL / EFE

G. VIDAL / Barcelona En el cartell, amb una vocació –com
ja va succeir en les darreres edi-
cions– eminentment internacional,
hi sobresurten els noms dels brasi-
lers Sepultura, els britànics Paradise

Lost i el basc Fermin Muguruza, que
compartiran escenari amb grans fi-
gures de la música dels Països Cata-
lans, com ara els Obrint Pas, Els Pets
i Lax’n’Busto.

White Stripes, al Fòrum

� L’actor guanyador d’un
Oscar Morgan Freeman
torna a la gran pantalla.
Aquest cop acompanyat
de l’actriu sevillana Paz
Vega en la nova pel·lícula
de Brad Silberling, Dame
10 razones. Freeman va
presentar ahir la pel·lícula
a Barcelona, al cine Ale-
xandra de rambla Catalu-
nya.

En el film, Freeman en-
carna un famós actor que
fa quatre anys que no exer-
ceix i que es veu obligat a
acceptar un paper en un
film independent sobre un
encarregat nocturn d’un
supermercat d’un barri
obrer de Los Angeles. Per
poder investigar el seu per-
sonatge decideix visitar un
supermercat en la mateixa
condició que el de la pel·lí-

cula. En aquest local entra
en contacte amb Scarlet,
Paz Vega, una caixera a la
secció de 10 articles o
menys que, tot i ser una
treballadora explotada i
infravalorada, és lluitado-
ra i dur a terme la seva fei-
na eficaçment. Entre els
dos personatges sorgirà
una història d’amor en
què, gràcies a les diferents
qualitats de cadascú, acon-
seguiran sortir del seu es-
tancament en situacions
força divertides.

Aquesta pel·lícula nord-
americana classificada
com un comèdia s’estrena-
rà als cinemes el 20
d’abril. Freeman, que ha
iniciat la seva pròpia em-
presa de producció, ha dis-
posat que el film s’estreni
al mateix temps en cine-
mes i a internet.

AGÈNCIES / Barcelona

Morgan Freeman presenta
la seva nova pel·lícula

Morgan Freeman, ahir, a Barcelona. / LLUÍS CRUSET

� El cicle Las rutas de La
Barraca, que va començar
l’estiu passat a tot l’Estat
espanyol, arriba avui al
Sant Andreu Teatre. Una
seixantena d’universitaris
recorden l’original La
Barraca, dirigida per Fe-
derico García Lorca, que
es dedicava a representar
clàssics en petits pobles
des que es va instaurar la II
República fins que va co-
mençar la Guerra Civil.

Avui, a les vuit del vespre,
el grup de teatre de la Uni-
versitat Carles III de Ma-
drid representa Otros en-
tremeses de Cervantes.
Com fa 70 anys, la gira ca-
talanoaragonesa ha passat
per Sabadell (dissabte),
Terrassa (ahir) i Barce-
lona.

Seguint l’interès de La
Barraca original de popu-
laritzar el repertori clàssic
espanyol, les representa-
cions són gratuïtes.

La Barraca universitària
s’instal·la a Sant Andreu
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