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ElFIMPTmés
urbàicosmopolita

El 29è certamen de música popular i tradicional de
Vilanova i la Geltrú vol despertar noves consciències

Maria Teresa Coca
BARCELONA

A un any d’arribar a la 30a
edició, el Festival Interna-
cional de Música Popular
Tradicional de Vilanova i la
Geltrú (FIMPT) es presen-
ta aquest estiu amb tradici-
ons renovades. Més enllà
de les purament empresa-
rials –s’ha buscat més su-
port de la indústria cultu-
ral, dels agents artístics i
de les institucions–, en-
guany el certamen intenta
captar més públic i més di-
vers i ha enllestit una pro-
gramació, molt anivellada
entre produccions catala-
nes i estrangeres, que es
presentarà del 17 al 19 de
juliol vinent a diversos es-
pais de la ciutat. Alhora, la
present edició emfatitza el
vessant de descoberta que
ha prestigiat el festival, el
de més llarga trajectòria en
el seu gènere a Catalunya.

La d’aquest any serà una
delesprogramacionsenquè
més presència tindran les
músiques asiàtiques, amb la
participació de Jaipur, una
brass band –les bandes de
metall esteses per l’Índia
quan aquell país era una co-
lònia britànica– del Ra-
jasthan que dirigeix Hame-
ed Khan Kawa. L’esperit
d’aquesta formació contras-
taràambeldelsmonjostibe-
tans del monestir de Tashi
Lhunpo, fundat pel primer
Dalai-lamael1447.Elsmon-
jos d’aquest monestir arri-
baran a Vilanova i la Geltrú
per interpretarpecesdelseu
últim CD enregistrat, Dawn
till dusk, que recorre un dia
de la vida del monestir.

Apostes
La música asiàtica és,
doncs, “una nova aposta del
festival”, explicava ahir el
seu director artístic, Jordi
Bertran, que alhora destaca
la participació d’Omara Por-
tuondo, que hi presentarà el
seu darrer CD, Gracias,
amb el qual celebra els seus
60 anys de carrera. Omara
és “tota una llegenda de la
música que no sé com enca-
ra no havíem tingut en el
festival”, deia Bertran.

El director va qualificar
la programació d’una de les
més urbanes i cosmopoli-
tes de la història del certa-

men –hi haurà també el
grup Mokoomba de Zimbà-
bue, Bloque 53 de Veneçue-
la i la formació brasilera
Euclydes Mattos Trio–, i va
erigir el festival en pres-
criptor de molts grups i
cantants que hi han pres
part al llarg dels anys. Ber-
tran va defensar l’aposta
del certamen pel risc i la re-
novació de públic.

Precisament, el públic

gaudirà també d’un concert
de Diego el Cigala amb el seu
darrer treball, Dos lágri-
mas, que es presentarà a la
plaça de la Vila. Aquest és
l’únic concert que no serà
gratuït i que respon a la
col·laboració del festival
amb la productora del can-
tant, una nova eina de coo-
peració que el FIMPT pensa
potenciar.

El certamen comptarà

també amb Roger Mas, Car-
les Dénia, Miquel Gil amb
Lídia Pujol, Eliseo Parra i
l’orquestra de cambra tradi-
cional catalana Lo Riu, i la
narradora i actriu Jordina
Biosca, que hi portarà les
seves Rondalles d’aigua i
sal. Els Grallers de Sa Facto-
ria i el grup d’abanderats,
tamborers i dolçainers de
Tortosa faran les seves mú-
siques pròpies. ■

prudent no anar de pressa.
Inspirant-se en la llegenda
dels alquimistes, Fura har-
monitza durant quinze
densos minuts intuïció i
raó en un recorregut aeri
que és descoberta i as-
sumpció d’espais descone-
guts. Mai un cop d’efecte:
el treball de Fura és interi-
or, hipnòtic, vessat en di-
recte sobre l’espectador.

L’endemà completava el
programa el danès Karl
Stets, un dels pocs crea-
dors i intèrprets que culti-
ven l’absurd a casa nostra.
Formidable actor gestual
d’elegant sentit de l’humor,
acròbata, malabarista i fu-
nàmbul (ex-Lice de Luxe i
funàmbul a Rodó, Premi
Nacional de Circ 2005), a
Cuerdo experimenta amb
cordes, rateres, titelles i
una maleta acordiònica.
Senzill i essencial, sorpre-
nent. Brossa li hauria
donat la benvinguda a
l’univers de l’artesania.

Solistes o duos amb un
marcat segell creatiu, una
mostra de l’actual circ d’in-
vestigació al sud d’Europa.
L’enhorabona a una pro-
gramació d’elit que cal as-
sentar de totes passades.

O ultimo momento / Solve
De João Paolo Dos Santos /
Fura. Festival Bcstx 09
Mercat de les Flors, 30 de maig.

Coincidint amb la ter-
cera edició del Bcstx
09, el Nou Tantaran-

tana i el Mercat de les Flors
han ofert una programació
específica dedicada a com-
panyies amb els denomi-
nadors comuns de recerca,
fisicitat, hibridació i proxi-
mitat escènica.

L’acròbata portuguès a la
perxa xinesa João Paulo Pe-
reira Dos Santos és
d’aquells artistes que saben
projectar i fer visibles les lí-
nies de força que surten
dels seus ulls i treballen l’in-
dret on el seu cos arribarà
al cap d’un instant. Dirigit
pel coreògraf Rui Horta, Pe-
reira Dos Santos desplega
un recital de dansa acrobà-
tica d’extremada suavitat,
gran domini tècnic i absolu-
ta precisió geogràfica.

Solve és un dels frag-
ments d’Azoth, un projecte
d’espectacle aeri de gran
format que Fura es plante-
ja a llarg termini en tant
que treballa sobre un ma-
terial sensible amb què és
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La cubana Omara Portuondo actuarà per primer cop al festival de Vilanova ■ FIMPT

Roger Mas i els monjos tibetans de Tashi Lhunpo també seran al FIMPT ■ M. PÉREZ / FIMPT

João Paulo Pereira Dos Santos desplega a ‘O ultimo momento’
un recital de dansa acrobàtica ■ S. ARMENGOL


