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El Festival del Mil·lenni aparella Georges Moustaki i Paco Ibáñez

Chambao, Sara Baras, Dulce Pontes, Martirio i Chano Domínguez són alguns dels artistes
destacats de l'edició d'enguany

Jaume Pi

La sisena edició del Festival del Mil·lenni s'allarga fins al març de l'any vinent per problemes de
calendari i comptarà amb divuit actuacions al Palau de la Música dels més diversos gèneres, des
de la lírica i el jazz fins al flamenc i la cançó d'autor.
Obrirà el certamen el pianista francès Jacques Loussier, el dilluns 27 de desembre, amb la seva
particular relectura de les obres de Bach i altres compositors del Barroc a través del jazz. Serà el primer
concert d'un festival eclèctic al llarg del qual a l'espai del Palau s'hi podran sentir els més diversos estils
musicals. L'endemà se celebrarà el tradicional concert de Nadal, a càrrec de l'Orquestra Simfònica del
Vallès dirigida per Salvador Brotons, amb un programa de valsos. Un cop més, la cantant María Dolores
Pradera torna al festival amb un doble concert, el 29 i 30 de desembre, en què repassarà el seu dilatat
repertori.

El nou any portarà els actes més esperats. Els dies 10 i 11 de gener, el Palau podrà veure la dansa de
la bailaora Sara Baras, mentre que el 18 i el 19 serà el torn del fado de la cantant portuguesa Dulce
Pontes. Martirio i el seu fidel pianista Chano Domínguez oferiran un altre cop al públic barceloní el seu
treball conjunt Acoplados, un projecte de fusió entre la cobla i el jazz, el 21 de gener. També en l'apartat
de fusió, el grup granadí Chambao oferirà la seva barreja de chill-out i flamenc el 28 del mateix mes.
Dos dies abans (26 de gener), el Palau rebrà una actuació de caràcter operístic amb el baríton
menorquí Joan Pons i la soprano Isabel Rey.

El febrer serà el torn del gospel de The London Community Gospel Choir (2 de febrer) i la música
d'autor de l'italià Lucio Dalla (4 de febrer). Més endavant, adquirirà un especial protagonisme el jazz
clàssic, amb el concert el dia 9 de febrer de diversos músics catalans que homenatjaran la ciutat de
Nova Orleans, i l'espectacle de la Locomotora Negra (12 de febrer). Segons va anunciar el director del
festival, Martí Pérez Lombarte, la veterana big band catalana actuarà a partir d'ara en cada nova edició
de forma permanent.

El plat fort d'aquesta edició no arribarà fins a finals de febrer del 2005. Serà una doble actuació, el 24 i
25 d'aquell mes, en què Georges Moustaki i Paco Ibáñez compartiran escenari, en un recital "inèdit en
públic", segons Pérez Lombarte, perquè aquests dos artistes "només havien cantat junts en un
restaurant". Tots dos ja havien estat l'any passat en aquest cicle de concerts però per separat. Després
del duet, tancarà la sisena edició el tenor veneçolà Aquiles Machado (3 de març).

Com en anteriors edicions, el festival, que té un pressupost de gairebé un milió i mig d'euros, no ha
rebut ajudes de les institucions públiques, tal com va explicar Pérez Lombarte, i es finançarà
majoritàriament amb la venda d'entrades. Per això, Pérez Lombarte espera arribar al 83,3 per cent
d'assistència al Palau de l'any passat. Malgrat això, Pérez Lombarte va lamentar "la poca ajuda de les
administracions", ja que "els diners ja estan destinats i el nostre festival no hi té lloc, encara que
complim amb tots els requisits".
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Sara Baras, el toc de dansa d´aquest any a la sisena edició del Festival del Mil·lenni
Alberto Martin


	El Festival del Mil·lenni aparella Georges Moust�
	Chambao, Sara Baras, Dulce Pontes, Martirio i Cha
	Jaume Pi

	La sisena edició del Festival del Mil·lenni s'al


