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MÚSICA // CONCERTS

Lucio Dalla tornarà a Barcelona en el Festival Mil.lenni 

María Dolores Pradera, Dulce Pontes i Sara Baras faran doblet en la mostra d'aquest any

MARTA CERVERA
BARCELONA

Grans veus de la música culta i la música popular es donaran la mà en la sisena edició del Festival
Mil.lenni, que portarà, entre altres, el veterà Lucio Dalla, artista italià que no puja a un escenari barceloní
des que el 1989 va actuar amb Gianni Morandi al Palau d'Esports de Montjuïc.
La programació d'aquest any és tan eclèctica com les d'edicions anteriors. S'estendrà del 27 de
desembre al 3 de març i oferirà 18 concerts d'estils diversos, tots al Palau de la Música.
El festival, que sol apostar pels experiments híbrids amb artistes de diferents gèneres, presenta un
cartell amb grans noms però poc risc. No hi ha res en la línia del concert que l'any passat van oferir el
cantautor Lluís Llach i el tenor Josep Carreras al Sant Jordi. "No tenim finançament suficient per
produir esdeveniments que requereixen més assajos que un concert normal. Unir dos artistes no
sempre suposa sumar els públics de tots dos. Moltes vegades, resta", va declarar ahir Martín
Pérez, impulsor d'un festival que espera poder recuperar aquesta línia, sobretot si rep alguna mena de
subvenció.
L'any passat es van vendre el 83% de les entrades i hi va haver, per fi, superàvit. El finançament és
privat. El pressupost d'aquesta edició, d'1.492.000 euros, es cobreix amb la venda d'entrades. Els
patrocinadors hi aporten 190.000 euros.
Tres artistes faran doblet: María Dolores Pradera, Dulce Pontes i la bailaora Sara Baras, cares
conegudes del festival. En canvi, els dos concerts de George Moustaki i Paco Ibá- ñez són diferents.
"En el primer, Paco Ibáñez actuarà com a convidat de Moustaki, i en el de l'endemà, serà al
revés".

BACH EN CLAU DE JAZZ
El veterà pianista Jacques Loussier, que va triomfar amb el Play Bach Trio, inaugurarà la mostra el dia
27 de desembre combinant jazz, rock i clàssica. Amb André Arpino (percussió) i Vincent Charbonnier
(contrabaix), interpretarà obres de Bach des d'una perspectiva actual. L'apartat jazzístic es completa
amb les actuacions dedicades a la música de Nova Orleans a càrrec d'Oriol Romaní, clarinetista que
actuarà amb una formació de 15 músics, i de La Locomotora Negra, banda barcelonina fundada l'any
1971. The London Community Gospel Choir, el cor de la banda sonora de la pel.lícula El rei lleó,
mostrarà el vessant més desenfadat del gospel; Chambao omplirà de flamenc chill out el Palau, i
Martirio i Chano Domínguez presentaran Acoplados, un disc que acosta la copla al segle XXI.
En el terreny de la lírica destaca la presència d'Aquiles Machado, un dels millors tenors de la seva
generació, cantant àries amb la Simfònica del Vallès. Una altra aposta que promet és la de Joan Pons i
Isabel Rey amb un recital de passatges operístics de baríton i soprano.
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