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HamelinaMontjuïc

El dia que la NASA vulgui colonit-
zar musicalment la Lluna haurà de
tenir en compte el nom de Joan
Mas com a comandant de la nau
mare. No hi ha normativa, ordena-
ció cívica o llei de l’espectacle que
aturi l’impuls indòmit d’aquest
empresari quan es tracta d’omplir
de música tot el territori que tre-
pitja. Així com la llegenda d’Àtila
ha deixat escrit que l’herba deixa-
va de créixer per allà on passaven
les seves tropes, hi haurà algun
dia que la llegenda de Joan Mas
dirà que tot el que ell tocava es
convertia en música. És tanta la
seva obstinació perquè la música
no s’aturi que no en té prou de
programar cada dia locals com el
Jamboree, Los Tarantos i el Moog
(fins no fa gaire també la Boîte i
La Cova del Drac), sinó que s’ha
inventat un festival per omplir de
notes i acords la ciutat de Barce-
lona durant un mes com l’agost,
en què una llei no escrita imposa-
va el tancat per vacances en ma-
tèria cultural.

Atret pels reptes i pel més difícil
encara, aquest any ha aconseguit
per fi el seu propòsit de disposar
d’un dels espais més emblemàtics
de l’estiu escènic com és l’amfitea-
tre Grec i els seus jardins. L’objec-
tiu? Omplir cada dia l’antiga pe-
drera de Montjuïc d’una oferta
musical tan àmplia com diversa en
sintonia amb el ventall de propos-
tes que defineixen l’escena sonora
del país en tot tipus de matèria:
pop, rock, jazz, rumba, flamenc,
tradicional, etcètera.

El tret de sortida el donaven
ahir a la tarda dues formacions de
gospel creades a Barcelona amb
l’ànim de convertir aquest gènere
coral i espiritual en una autèntica
celebració col·lectiva. Faltaven

pocs minuts perquè la primera,
Gospel Messengers, s’unís al so
dels esparvers i dels aspersors i la
cua a les taquilles era el preludi
d’un èxit garantit. A dins del recin-
te, el shopping i el càtering de Pul-
gas Mix amenitzava l’espera men-
tre la cervesa patrocinadora obse-
quiava amb el seu líquid daurat
tots els que acreditaven la perti-
nent i econòmica entrada (10 eu-
ros). Els seients de l’amfiteatre van
anar omplint-se i la imatge del cor
de gospel sobre la pedra amb el
públic que atapeïa el recinte men-
tre queia la llum del capvespre va
deixar palesa una altra victòria de
l’empresari en la seva nova faceta
de flautista de Hamelin.

Com si hagués adoptat la perso-
nalitat del protagonista del conte,
Joan Mas havia aconseguit treure
la gent de les terrasses i les pisci-

nes, les segones residències i les
platges i portar-los fins al peu
d’una muntanya que a través de
l’encís de la música posava en dis-
puta el qualificatiu de màgica de la
muntanya veïna.

Amb la nit ja assentada l’actua-
ció dels Esclat Gospel Singers en
companyia de Big Mama (Montse
Pratdesaba) va coronar una vetlla-
da farcida de bones vibracions. Un
repertori de càntics tradicionals
en viatge transversal des dels
camps de cotó del sud dels Estats
Units fins a les seves arrels africa-
nes va aconseguir sense dificultats
l’entusiasme d’un públic generós i
agraït. Ara només cal que la fanta-
sia d’aquesta primera nit d’agost al
Grec es converteixi en una realitat
tots els dies del mes. No s’ho per-
din, només vostès ho poden fer
possible. ■

Un moment de l’actuació del grup creat a Barcelona Gospel Messengers, que va obrir el concert ■ JOSEP LOSADA

L’actuació dels Esclat
Gospel Singers i de
Big Mama va coronar
una vetllada farcida de
bones vibracions
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Lamemòriad’uncinèfil
Antonio Giménez-
Rico presenta un
documental de 1996
i avança un nou film

David Muñoz
BARCELONA

Sombras y luces: cien años
de cine español és el títol
del documental que el di-
rector i guionista Antonio
Giménez-Rico va presentar
ahir dins la 4a Mostra In-

ternacioal de Cinema sobre
la Família, que organitza
l’assossiació CinemaNet. El
film, estrenat el 1996 amb
motiu del centenari del nai-
xement del cinema espa-
nyol, recull una sèrie d’es-
cenes de les 120 pel·lícu-
les més representatives
d’aquest període. La selec-
ció, que respon a un criteri
personal del director, com-
pila fragments d’obres de
Luis García Berlanga, Luis
Buñuel, Víctor Erice, Pilar

Miró, Joaquim Jordà i
Pedro Almodóvar, entre
d’altres. El documental
només es va veure pública-
ment el dia de la seva estre-
na, el 15 de maig de 1996.
Atès el seu caràcter poc co-
mercial, la pel·lícula no ha
gaudit de gaire difusió,
però ha circulat, amb èxit,
per diverses ambaixades.
CinemaNet va oferir ahir la
possibilitat de veure-la i
d’assistir a un col·loqui con-
duït pel mateix director.

Antonio Giménez-Rico
té previst estrenar a l’oc-
tubre el seu darrer treball,
El libro de las aguas. Par-
tint d’una adaptació del
llibre del mateix títol
d’Alejandro López Andra-
da, el film se situa a l’any
1939 i explica la història
d’un home que, després de
ser a l’exili, torna al seu
poble, a Còrdova, i recons-
trueix el passat de la seva
família. Amb un reparti-
ment encapçalat per Álex

González (Segundo asal-
to), Jorge Sanz, José San-
cho i Ana Diosdado, el pro-
jecte ajunta en pantalla,
per primera vegada, Loli-
ta Flores i la seva filla,
Elena Furiase.

El director destaca la in-
terpretació de Lolita asse-
gurant que és un paper
“dramàtic molt intens”.
Quant a la percepció gene-
ral del film, Giménez-Rico
avança que la pel·lícula bar-
reja sentiments com l’odi i
la rancúnia amb reconcili-
acions i amor. El director
declara que sempre ha
estat interessat per la
Guerra Civil i manté que “a
vegades convé recordar per
poder oblidar”. ■

DECÉS
Aleksandr Soljenitsin,
enterrat en un
monestir de Moscou
L’escriptor i premi Nobel rus
Aleksandr Soljenitsin, mort
diumenge als 89 anys, va ser
enterrat ahir al cementiri del
monestir Konskoi de Moscou,
en una cerimònia ortodoxa a
la qual va assistir el president
rus, Dmitri Medviédiev, que
va interrompre les seves va-
cances per anar-hi. A més del
servei religiós, l’acte va
comptar amb honors militars,
a causa de la condició de
Soljenitsin de veterà de la Se-
gona Guerra Mundial. L’es-
criptor va ser enterrat al cos-
tat de l’historiador rus Vassili
Kliuxevski (1841-1911), en un
lloc que ell mateix havia triat
fa cinc anys.

ARQUEOLOGIA
Investigaran fetus
trobats a la tomba
de Tutankhamon
Egipte ha iniciat una investi-
gació per aclarir l’origen de
dos fetus momificats trobats
a la tomba de Tutankhamon
el 1992 i que es creu que cor-
responen als dos fills del
faraó que van néixer morts. El
Consell Suprem d’Antiguitats
d’Egipte va anunciar ahir que
la recerca es farà a la Univer-
sitat del Caire i consistirà a
sotmetre’ls a un escàner de
tomografia computada, que
permet desembolicar les mò-
mies de forma virtual gràcies
a la realització d’unes 1.500
fotografies transversals. A
més, es prendran mostres
d’ADN. Amb aquesta recerca
també es pretén identificar la
mare dels morts.

ART
L’IVAM rep del 2005
al 2007 obres per
valor de 36,6 milions
L’Institut Valencià d’Art Mo-
dern (IVAM) va rebre entre els
anys 2005 i 2007 donacions
d’obres d’art valorades en
conjunt en 36,6 milions
d’euros, segons l’informe de
l’auditoria a què s’ha sotmès
l’entitat i al qual ha tingut
accés l’agència Europa Press.

ESPECTACLES
2 empreses de Dubai
compren el 20%
del Cirque du Soleil
Un promotor immobiliari de
Dubai i la firma d’inversions
Istithmar van anunciar ahir
que havien adquirit el 20 per
cent del capital del Cirque du
Soleil, l’agrupació de saltim-
banquis quebequesos que en
25 anys s’han convertit en
una multinacional de l’entre-
teniment. Amb aquesta injec-
ció de capital, el Cirque du So-
leil farà una expansió.
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