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El Macba ja ha començat el seu horari estiuenc: els di-
vendres i dissabtes tanca a les 10 de la nit. A més, amb
el preu de l’entrada es pot seguir una visita comenta-
da, fer una cervesa a la terrassa i regalen un carnet que
permet visitar el museu durant tot un any gratis.

MACBA, CERVESA I VISITA

EnDirecte

Faraday Major
VILANOVA I LA GELTRÚ
Avui. 19 h

DISSABTE

La segona edició del festival
compta amb les actuacions de
Mishima, Els Amics de les
Arts, Oliva Trencada, Beach
Beach i Línia Maginot.

Josep Colom
FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Avui. 22 h

Arrenca el 32è Festival de
Músiques amb Josep Colom
al piano interpretant peces de
Chopin, Mompou i Debussy.
A l’església de Sant Genís.

100% cultura lliure
FESTIVAL GREC
HUB. Avui. De 19 a 24 h

Un cara a cara d’alta tensió
entre el president de la SGAE,
Antón Reixa, i l’artista Simo-
na Levi, defensora de la cultu-
ra lliure i anti-SGAE.

Sílvia Pérez Cruz
FESTIVAL INTERLUDI DE CALONGE
Avui. 23 h

La cantant i compositora pre-
senta al castell de Calonge el
seu disc 11 de novembre. Pérez
Cruz obre la 45a edició del
festival empordanès.

La indignació també
es fa sentir al Pròxims

da de l’IVA, Sales va recitar el poe-
ma de Joan Brossa La gent no s’ado-
na del poder que té..., en què es fa
una crida a “una vaga general de set
dies” per “demostrar que les lleis
que imposen no són necessàries”.

La Iaia, que van pujar a l’escena-
ri a les nou, van confirmar la solide-
sa del seu directe i van refermar la
seva personalitat fent una versió
gens convencional de Wa yeah!,
d’Antònia Font. Just després, Mai-
ka Makovski va combinar els teclats
i la guitarra amb el suport d’un efec-
tiu trio de rock elèctric que va ser
ben rebut pel públic. L’electricitat
també va ser l’aposta de The New
Raemon, sobretot en un final soro-
llós en què va enllaçar Soñar la
muerte i Llenos de gracia (amb un
vers potser premonitori: “Todo se va
a torcer”). Abans havia repartit el
joc entre hits com La cafetera i Tú,
Garfunkel; versions de Nueva Vul-
cano i David Bazan, i cançons del
projecte amb Francisco Nixon i Ri-
cardo Vicente.

Mishima van tancar el festival
amb una hora i mitja de comunió
amb el públic: d’un inici més at-
mosfèric amb Tornaràs a tremolar
a un doble bis amb la gent donant
continuïtat al cor de No obeir (que
també pot tenir una lectura políti-
ca) i compartint l’èpica d’El camí
més llarg.e

David Carabén, líder de Mishima, va llegir el manifest contra de la pujada de l’IVA. C. CALDERER

Destacat
La Iaia van
refermar
la seva
personalitat
fent una
versió de
‘Wa yeah!’

Un amable i
divertit retrat
de Barcelona

SANTI FONDEVILA

No resulta fàcil copsar en
un seguit d’imatges, de
sons, de personatges, la
història d’una ciutat.
Joan Ollé aquesta ve-

gada ha deixat de banda les limita-
cions del text escrit, ja sigui Pla o
Beckett, per lliurar-se a un treball de
creació que l’acosta als seus inicis
amb Dagoll Dagom (aquell inoblida-
ble No hablaré en clase). La mirada
del director sobre la ciutat, a la qual
estima més que odia, és amable, nos-
tàlgicament tendra, irònica sense
arribar gairebé mai a la sàtira (ex-
cepte cap a la burgesia), amb algunes
espurnes poètiques. À la ville de...
Barcelona és un mosaic molt ben lli-
gat i amb un to general festiu, en bo-
na part gràcies al senzill espai escè-
nic, amb una orquestrina que envol-
ta la successió de moments histò-
rics, de personatges rellevants i de
gent senzilla que formen part del
que ha estat i és Barcelona.

À la ville... de Barcelona té molta
música. En general, música melòdi-
ca. Sembla que estiguem en un caba-
ret on el demiürg convoca des del
fundador romà de Barcino fins als
alcaldes Maragall o Trias, passant
per Colom, la Dama del Paraigua, la
Monyos, el Floquet de Neu, però
també arquetips com la senyora Ma-
ria, l’obrer immigrant, el pakistanès
que ven llaunes, l’extingit sereno...
Ollé l’encerta en la combinació de
música, personatges, breus diàlegs
i algun monòleg més literari, amb un
bon ritme i copsant plenament
l’atenció del públic, que riu els acu-
dits i aplaudeix les cançons nostàlgi-
ques. El director construeix un retrat
en el qual es combinen el passat i el
present, fins i tot el més immediat
–va citar la manifestació de dijous
contra la pujada de l’IVA de la cultu-
ra i la reacció del públic va ser visce-
ral–. Una jugada àgil que corrobora
l’alegre lucidesa, la dolça melangia
d’un espectacle que té moments bri-
llants. Els intèrprets, magnífics, i el
conjunt, digne de passar en algun lo-
cal del Paral·lel, tot i que per gaudir-
ne plenament s’han d’haver superat
els 45 anys.e

Crítica

XAVIER CERVANTES
BARCELONA. La crisi, les retallades
socials i la pujada de l’IVA també
van ser presents dijous al Poble Es-
panyol de Barcelona, en la segona
edició del Festival Pròxims. Bona
part del públic va decidir passar
abans per la manifestació que va re-
córrer el centre de la ciutat, la qual
cosa va afectar els primers concerts.
A les set de la tarda, el folk mediter-
rani de Litoral va tenir pocs espec-
tadors, però molts van compartir la
reivindicació dels manifestants llu-
int els adhesius amb el lema “La cul-
tura no és un luxe” que va promou-
re el suplement cultural de l’ARA,
Time Out. També el duien Els Sur-
fing Sirles, que van sonar menys fe-
rotges que altres vegades. La gran-
dària de l’escenari i la distància amb
el públic no ajuden al seu garatge
punk.

Més tard, Martí Sales, cantant
dels Sirles, va marcar el punt més
reivindicatiu de la nit. Després que
David Carabén, de Mishima, llegís
un manifest conjunt contra la puja-

Festival Pròxims
POBLE ESPANYOL
19 de juliol

À la ville de... Barcelona
TEATRE GREC
19 de juliol

Marc Parrot
MONESTIR DE SANTES CREUS
Avui. 22 h

Dins el cicle de concerts d’es-
tiu de la Ruta del Cister, Marc
Parrot presenta Ombres de
plata, cançons amb projecci-
ons fílmiques de Chomón.

Pepe Viyuela
FESTIVAL PLE DE RIURE
Avui. 22:15 h

El festival d’humor del Mas-
nou tanca l’edició d’enguany
amb l’actor còmic Pepe Vi-
yuela, que presenta Encerro-
na a la carpa de circ a la platja.

Crònica

Després de fer el pregó inaugural de la festa major de
Santa Cristina d’Aro, l’humorista Peyu actua avui a l’Es-
pai Ridaura, a les 22 h, presentant un monòleg que ha
escrit i interpreta ell mateix: Tinc un amic que... Un es-
pectacle que ja han vist més de 8.000 persones.

‘TINC UN AMIC QUE...’, VERSIÓ ESTIU


