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L
a varietat que caracte-
ritza la proposta mu-
sical del festival Cruï-
lla fa possible que
just abans que el mi-

te vivent del punk Iggy Pop pugi
a l’escenari aquesta nit, actuï al
mateix recinte Julieta Venegas
(Long Beach, Califòrnia, 1970),
popstar llatina mereixedora
d’uns quants premis Grammy i
MTV. Amb la vitalitat que la ca-
racteritza, aquesta mexicana que
va créixer a Tijuana explica que
els seus pares creuaven la fronte-
ra per donar a llum i aconseguir
així la doble nacionalitat per als
seus fills. Ara viu a Ciutat deMè-
xic, on des de gener ha estat tre-
ballant en el seu nou àlbum.

Ja té nom el seu nou disc?
No, encara no. Jo calculava que
abans d’aquesta gira l’àlbumesta-
ria acabat, però els meus temps
han canviat. Haurem de tornar a
l’agost per acabar-lo.

Podrem sentir coses noves
aquest vespre?
No ho crec! És que és la primera
vegada que toco a mig procés, a
mi m’agrada esperar que el disc
estigui complet i preparar bé el
xou. A més, és la primera vegada
que venim a Barcelona des que
va sortir Otra cosa i serà una ma-
nera d’acomiadar-lo.

Aquest és el primer àlbum
que compon sent mare. Es veu-
rà reflectit?
Jo crec que sí. En acabar l’anteri-
or gira em va costar més organit-
zar-me, no tenia temps i al princi-
pi de tenir lameva filla ni tan sols
tenia ganes d’escriure. De vega-
des pensava: I si quan m’assegui
no em surt res? Al final l’únic que
ha passat és que ha estat un pro-
cés més lent. I m’he adonat que
hi ha alguna cosa al meu radar
que ha canviat, la manera com
sento les coses.

Hi ha alguna cançó que esti-
gui escrita per a la seva filla?
Sí, es titula Hoy. Però no és una
cançó que en escoltar-la s’enten-
gui així de primeres que parla de
la meva filla.

Va estar a prop d’ella durant
l’enregistrament?
Doncs sí, perquè aquest disc l’he
escrit i enregistrat sencer en un
estudi que m’he fet al costat de
casa meva. Era una cosa que te-
nia pensada ja des de fa temps.
M’ha ajudat molt poder ser als
dos llocs, poder anar d’un lloc a
l’altre. Ha estat genial, el millor
que em podia haver passat.

Musicalment, seguirà la línia
d’anteriors treballs?
Jo crec que és un disc més fosc,
més dens. Hi ha moltíssim teclat,
efectes i rebots per tots costats,
és menys acústic i hi ha molta
percussió. Crec que mostra com
em sento ara i com sento el món.
No crec que sigui moment de fer
un disc de felicitat i desconnexió,
sinó de reflexió, d’intentar enten-
dre moltes coses.

Sembla que després de les
eleccions de diumenge el PRI
torna al poder a Mèxic.
Ai, sí. Horrible.Ha estat horrible.
Les eleccions ens van trencar el

cor. Que torni el PRI per mi és
una tragèdia, és com retrocedir
deu anys. Tots esperàvem que les
coses fossin diferents. Hi havia
certa esperança perquè amb les
xarxes socials et senties menys
sola, hi havia molta connexió, tot
i sabent que els mitjans imposen
el candidat. Aquesta vegada ha es-
tat Peña Nieto. La televisió va
aconseguir vendre’l a la gent com
si fos el súmmum, quan en reali-
tat és un tipus bastant gris que re-
presenta un partit que ha fet
molt mal a Mèxic. Nosaltres vam
votar just abans de viatjar a París
–on el dimecres va iniciar la seva
gira europea– i durant el viatge
era angoixant no saber què passa-
ria. Bé, ara també és angoixant
no saber què passarà.

Li preocupa que no canviï la
situació de la dona en el seu
país?
Quan Peña Nieto va ser governa-
dor a l’Estat de Mèxic va ser
quan més feminicidis hi va haver
en aquell Estat...c
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Julieta Venegas
arrenca el festival
Cruïlla aquest vespre
al Parc del Fòrum

EL NOU ÀLBUM

“No crec que sigui
moment de fer
un disc de felicitat
i desconnexió”
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Iggy Pop en un concert recent a Budapest

IggyPop,M.I.A., SharonJones...
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]Entre la gran oferta
de festivals de música
del panorama actual,
Cruïlla Bcn ja destaca
com una de les cites
imprescindibles per
als seguidors de la
bona música i els
bons directes.
“Aquest any hem en-
trat a formar part de
la línia d’ajuts per als
anomenats festivals
estratègics”, explica
Jordi Herreruela, di-
rector del festival.
Aquesta subvenció
també la reben el Pri-

mavera Sound i el
Sónar. “A més, hem
aconseguit un acord
de tres anys amb el
Fòrum i Estrella
Damm”. El Cruïlla
l’any passat va arri-
bar a una mitjana
d’11.000 visitants dia-
ris, xifra que aquest
any esperen superar.
L’organització vol

una proposta diferent,
ser un festival sense
etiquetes. Per això
fuig de qualsevol pre-
judici musical i pre-
senta un cartell que

combina artistes de
tots els gèneres (fins
a 40 bandes). Es trac-
ta de crear una oferta
atractiva per a di-
ferents menes de
públic.
Una de les actua-

cions més esperades
és, per descomptat, el
retorn d’Iggy Pop a
Barcelona. El músic
no actuava aquí d’en-
çà que va passar pel
Primavera Sound el
2005. Acompanyat de
la seva mítica banda,
The Stooges, és tota

una llegenda que va
influir en l’evolució
del rock i del punk.
Una altra proposta

interessant és la
d’Amadou & Mariam,
que presenten un disc
titulat Folila. O
M.I.A., tota una figu-
ra del dance alterna-
tiu a qui Madonna ha
demanat de col·labo-
rar. O Sharon Jones,
una aposta potent
entre les moltes que
segur que no deixa-
ran indiferent ningú.
/ I. Fernández Mula

Julieta Venegas, compositora i cantant mexicana

Corella i el Bolxoi, a la temporada del Centre Cultural Unnim

Terrassacontinuaendansa
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La dansa, la música clàssica i els
directes de bandes protagonitza-
ran la nova temporada de tardor
del Centre Cultural Unnim de
Terrassa, una programació per la
qual passaran Mishima, el ballet
d’Ángel Corella i Sílvía Pérez
Cruz, entre d’altres. La tempora-
da de dansa, l’única estable deCa-
talunya des de fa 29 anys, es tor-
na a erigir com la joia de la pro-

gramació amb la presència, amés
del Barcelona Ballet amb Ángel
Corella al capdavant, del Sofia Ba-
llet amb El Trencanous, el Ballet
del Teatre Bolxoi de Bielorússia
ambEl llac dels cignes i la Compa-
nyia Nacional de Dansa, que sota
la direcció de José Carlos Mar-
tínez presentarà un dels seus re-
pertoris més neoclàssics.

El director del Barcelona Ba-
llet, Ángel Corella, ha elogiat
l’aposta del Centre Cultural per la

dansa, que compta amb un nom-
brós públic però en canvi té poca
oferta a Espanya. “Estic orgullós
de dir que sóc el director d’una
companyia que ha apostat en
aquests temps difícils”, ha afirmat
Corella, que acaba d’abandonar
després de 19 anys l’American Ba-
llet per instal·lar-se a Espanya
amb l’única companyia existent
de dansa clàssica. Per això, el 23
de setembre el Barcelona Ballet
presentarà les coreografiesPaqui-

ta, Facing the light i Suspended in
time, que s’ha convertit en la fir-
ma de la companyia i és una crea-
ció de tres ballarins de la casa, in-
cloent-hi el mateix Corella.
Però malgrat la gran presència

que tindrà, la dansa compartirà
també programació amb grans
noms del panorama actual català
comMishima i Sílvia Pérez Cruz,
així comamb l’espectacleLa fuer-
za del destino –un homenatge a
Mecano– i The King Gospel
Choir, mentre que el segell local
el posaran les versions de soul,
funk, beat i groove demrKeaton i
la música popular de Ministrils
del Raval. El teclista deMishima,
Marc Lloret, ha avançat que el
grup presentarà en directe el seu

últim i sisè treball, L’amor feliç,
en un concert que pretén oferir
novetats respecte a les actuaci-
ons anteriors.

L’equipament egarenc també
retrà un homenatge a Moncho,
que tancarà a Terrassa la seva gi-
ra de celebració de les seves cinc
dècades sobre els escenaris, una
gira que l’ha portat durant dos
anys per tota la geografia amb la
seva fusió entre rumba i bolero.
En total, 26 espectacles en què les
rialles les posaran els monòlegs
deBertoRomero i Peyu, i JoanPe-
ra amb un nou espectacle, en què
recopila alguns dels monòlegs
més coneguts de l’humorista cata-
là Joan Capri. Pera ha reivindicat
l’humor com a part de la cultura.c

“Que torni elPRIés
retrocedirdeuanys”


