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Tres noms sobresurten del
cartell de la quarta edició
del festival de música Cru-
ïlla de Cultures de Mataró:
The Blues Brothers, Jim-
my Cliff i Elliott Murphy.
Els primers portaran a la
capital del Maresme el so-
ul i el funk més genuïna-
ment americà que es va
materialitzar en la pel·lí-
cula amb el mateix nom
dirigida al 1980 per John
Landis. Això sí, ho faran
sense els seus dos protago-
nistes, els actors Dan Ayk-
royd i John Belushi,
aquest últim mort dos anys
després de l’estrena del
film, però amb tres músics
de la formació original que
actuaran el 12 de juliol.

Jimmy Cliff, contempo-
rani amb The Skatalites,
Peter Tosh i el mateix Bob
Marley, i que va ser un dels
pares de l’ska i el reggae,
aterrarà el 18 de juliol per
interpretar i destil·lar un
tros d’història de la música
jamaicana. Cliff tindrà
com a teloneres les catala-
nes The Pepper Pots, que
amb el seu revival de mú-
sica jamaicana estan
triomfant a països com el
Japó. Per la seva banda
Elliott Murphy, un dels
gurus de la música indie,
actuarà a la sala Privat de
Mataró el 18 de juliol. Co-
incidència o no, el seu bon
amic Bruce Springsteen
actuarà a Barcelona el 19 i
el 20 de juliol.

Els balears Antònia
Font, una de les sensa-
cions del moment, presen-

taran el seu darrer disc Co-
ser i cantar acompanyats
de la Royal Philharmonic
4 Quesos Orchestra, men-

tre que el sempre sorpre-
nent Albert Pla presentarà
en primícia el seu nou es-
pectacle La diferencia. A

partir d’aquí, la resta del
certamen es recolza se-
gons els organitzadors «en
la música d’arrel». Dins

d’aquest ampli ventall, el
dub, mescla de reggae i
electrònica, estarà repre-
sentat pels francesos High
Tone i Zenzile que actua-
ran el 26 de juliol. El hip-
hop francès més irreverent
i políticament compromès
arribarà a Mataró el 10 de
juliol gràcies a Keny Ar-
kana. La melancolia dels
fados serà al Cruïlla de la
mà de Névoa, l’alter ego
de Núria Piferrer, que in-
terpretarà el seu darrer
disc en català Entre les pe-
dres i els peixos. L’adéu
d’Amparanoia, que com-
partirà escenari amb
Chambao i la celebració
de la nit de Sant Joan a la
platja de Mataró, són al-
tres de les propostes del
festival per aquest estiu.

Es queda a Mataró
Per la seva banda, el direc-
tor del certamen, Jordi
Herreruela, va assegurar
en la presentació del cicle
a Barcelona, que el Cruïlla
de Cultures «es quedarà a
Mataró». Herreruela va dir
textualment que «avui es-
tem una mica millor que fa
un any», i va elogiar «la
predisposició de totes les
parts d’arribar a un acord».
Amb vista a l’any que ve,
l’organització es marca el
repte d’«aconseguir un es-
pai definitiu per poder si-
tuar-hi el festival en comp-
tes del parc Central, ja que
provocava les queixes del
veïns». El pressupost esti-
mat del festival ascendeix
a 750.000 euros.

L’organització del festival de música assegura que el 2009 el certamen continuarà a Mataró

Blues Brothers i Jimmy Cliff, les grans
apostes del quart Cruïlla de Cultures

LLUÍS ARCAL / Barcelona

● Una altra de les novetats d’enguany
és «l’apadrinament» que el Cruïlla de
Cultures fa d’un altre festival amb mol-
ta tradició a la comarca del Maresme,
el festival Jazz en la Nit de Premià de
Dalt. Del 4 al 25 de juliol artistes com
Chicuelo o la Big Mama juntament
amb els Esclat Gospel Singers actua-
ran als Jardins de Can Figueres per mi-
rar de fer passar la calor a ritme de jazz.
El regidor de Cultura de Mataró, Sergi
Penedès (ERC), va ressaltar que «Ma-

● Els mítics Blues Brothers, el veterà Jimmy
Cliff i l’incansable Elliott Murphy seran les
gran atraccions de la quarta edició del Festival
de Música Cruïlla de Cultures de Mataró. Al-

El jamaicà Jimmy Cliff serà un dels plats forts del Cruïlla de Cultures de Mataró. / EL PUNT

taró no es pot aïllar territorialment en
matèria de cultura, i esdeveniments
com el jazz de Premià de Dalt o el festi-
val de teatre Shakespeare fan de la ciu-
tat un eix vertebrador de la comarca».
Del mateix parer es va mostrar Herre-
ruela en afirmar que «Premià de Dalt
ha fet una grandíssima programació».
La línia de bus que unirà Barcelona i el
Maresme durant el Cruïlla també ser-
virà per acostar a la gent a altres pro-
postes culturals de la comarca.

tres artistes de renom com l’inclassificable Al-
bert Pla i els sempre recurrents Antònia Font
prendran la capital del Maresme entre els dies
23 de juny i 20 de juliol. A més, l’organització
potenciarà estils com el hip-hop amb la nova

sensació francesa Keny Arkana o el dub dels
també francesos High Tone. L’organització, a
més, va assegurar que amb vista a l’any que ve
«el festival continuarà a Mataró», tot i que en-
cara falta trobar-li un «emplaçament definitiu».

Apadrinament jazzístic

● El Concurs Internacio-
nal de Música Maria Ca-
nals afronta la seva 54 edi-
ció amb ganes d’impulsar
el certamen i acostar-lo als
ciutadans, per això s’han
pensat actuacions en llocs
com ara el metro i la presó,
un cop els aspirants esti-
guin fora de concurs. «És
una llàstima perquè és més
conegut a l’estranger que
aquí», es lamentava ahir

Mariona Carulla, presi-
denta de la mostra.

Enguany s’hi han pre-
sentat 102 aspirants de
trenta països: «La idea per
les pròximes edicions és
reduir el nombre de selec-
cionats per pujar el llistó»,
explicava Jordi Vivancos,
gerent del concurs. El cer-
tamen se celebrarà del 8 al
20 de maig i constarà de
tres proves que es desen-
voluparan al Petit Palau

amb una prova final el 18
de maig. Per primer cop,
entre les peces que els pia-
nistes hauran d’interpretar
es demanarà una composi-
ció posterior al 1980 per
potenciar la música con-
temporània. «La nostra
idea és augmentar el nom-
bre de proves a quatre en la
pròxima edició.» Després
de la prova final es farà pú-
blic el guanyador (en lloc
de l’endemà com fins ara)

i els tres finalistes oferiran
un últim concert al Casal
del Metge.

Per acostar l’esdeveni-
ment al públic en general,
la direcció – en col·labora-
ció amb Mas i Mas–, ha
pensat una sèrie d’estratè-
gies entre les quals hi ha
vendre com a «recitals» de
trenta minuts les proves
que efectuaran els pianis-
tes. A més, per veure les
proves s’haurà de pagar 5

euros per sessió (matí/tar-
da).

Els pianistes d’arreu del
món podran participar, si
ho volen, en diversos con-
certs paral·lels en una me-
na d’«off concurs» –en pa-
raules de Vivancos–. A
més, s’instal·larà un piano
al vestíbul de la parada de
metro Universitat el dia 16
de maig i a la presó de Can
Brians el dia 15, en un con-
cert «més didàctic».

El concurs de piano Maria Canals proposarà
als aspirants tocar a la presó i al metro

V.G. / Barcelona

El govern crea el
Premi Nacional
de còmic
● Barcelona. El govern
va aprovar ahir la crea-
ció de la categoria de
còmic en els Premis
Nacionals de Cultura.
El guardó s’atorgarà a
la persona o entitat que
hagi realitzat l’aporta-
ció en el camp del cò-
mic. El govern reconeix
el gènere amb aquest
premi. Entre els mem-
bres del jurat destaca el
president d’Òmnium
Cultural, Jordi Porta;
l’agent literària Anna
Soler-Pont i el redactor
en cap de cultura
d’aquest diari, Jaume
Vidal. / EL PUNT

CiU demana
suport a la Sala
Beckett
● Barcelona. El conseller
de CiU de Gràcia, Eu-
geni Rodoreda, denun-
cia que la pressió im-
mobiliària posa en risc
el futur de la Sala Bec-
kett. La immobiliària
Núñez y Navarro ha
comprat l’edifici de pi-
sos i manté un litigi
amb la direcció del tea-
tre sobre les condicions
del contracte. CiU de-
mana en una nota a
l’Ajuntament del dis-
tricte i a totes les enti-
tats de Gràcia «unitat
d’acció» en aquest con-
flicte. / EL PUNT

El TNC estrena a
Madrid «La plaça
del Diamant»
● Barcelona. El Teatro
Valle-Inclán de Madrid
tanca la gira de La pla-
ça del Diamant amb
unes representacions en
català que es faran
d’avui fins diumenge.
La gira d’aquesta obra
ha recorregut 18 ciu-
tats. Seran gairebé
65.000 els espectadors
que hauran vist l’obra
en més de 90 funcions.
/ EL PUNT

Els ballarins
premien Toni Mira
● Sabadell. L’associació
de Professionals de la
Dansa de Catalunya
van premiar ahir la tra-
jectòria de Toni Mira.
La distinció s’atorga
coincidint amb el Dia
Internacional de la
Dansa. Mira, ballarí i
coreògraf de Nats Nus
Dansa, va ser el presi-
dent de l’entitat fins
l’any passat. / EL PUNT


