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MAS I MAS

El festival que sosté l’estiu
fa deu anys

Level 42, la banda britànica que
va revolucionar l’escena pop dels
vuitanta i noranta amb el seu
funk-soul d’arrel blanca, celebra
el 30è aniversari amb una gira
que, per gentilesa del festival
Mas i Mas –que aquest estiu fa
una dècada–, els portarà a Barce-
lona. Serà el 27 de juliol, al Palau
de laMúsica, data d’inici del cer-

tamen que tradicionalment més
omple el buit grotesc del mes
d’agost a Barcelona amb concerts
de petit i gran format que van del
flamenc al tecno, passant per la
cançó, la clàssica, el jazz, el funk
o el blues, entre molts més estils.
Ni més ni menys que 400 ac-
tuacions.
A part d’aquest oportú capritx

de JoanMas, ideòleg del festival,
de tornar a l’actualitat clàssics
com Lessons in love o Running in
the familiy –qui no recorda els te-
mes emblemàtics de Level 42,
exemples d’aquell sophis-pop o
dance-rock–, el festival incorpo-
ra com a novetat a la 10a edició
un escenari molt particular: el
Museu d’Història de Barcelona,
que acollirà els 30Minuts deMú-

sica al Museu, l’oferta de clàssica
que fins ara s’oferia a la Pedrera,
i que en aquesta ocasió és fruit
d’una investigació musicològica
del mateix museu i Xavier Cha-
varría, que han volgut evocar la
música que se sentia fa un segle a
Barcelona.
A més, després de la reeixida

iniciativa de programar al Palau
la Nova Catalonia de Joan Ma-
nén en ocasió de la Diada passa-
da, Joan Mas està aconseguint
que s’institucionalitzi aquest lloc
i aquell dia comahomenatge obli-
gat al patrimoni musical. L’Onze
de Setembre, la Camerata XXI i
l’Orfeó Català interpretaran pe-
ces de Lamote de Grignón, Tol-
drà, Montsalvatge, Rodoreda o
Manén.

La programació de jazz al Jam-
boree s’inaugura (el 28 de juliol)
amb el Roberto Fonseca Quartet,
i tindrà noms de la talla del con-
trabaixista John Patitucci junta-
ment amb el guitarrista Steve
Cardenas o el bateria Brian Bla-
de al Jon Cowherd Mercy Pro-
ject (el 14 d’agost), o amb
Casas/Tharrats/Fernández,
l’Albert BoverTrio o els JazzPre-
tenders.
El Moog Techno Club tindrà

actuació diària de renom i atre-
vits dj, i la sala Tarantos progra-
marà flamenc també en format re-
duït, amb sessions de 30 minuts.
Però tornem a l’atractiu de la

inauguració: liderats pel baixista
i cantant Mark King, alumne
avantatjat de l’slap que va inven-

tar la negritud, aquests britànics
tan polits de Level 42 ara estan
formats pel teclistaMike Lindup,
membre original, el guitarrista
Nathan King, que substitueix
AlanMurphy, que vamorir, el sa-
xo Sean Freeman i el bateria Pete
Ray Biggin.
Durant anys al capdamunt de

les llistes d’èxits, el secret del
grup es basava en un estil que be-
via de la tradició del pop i de la
música negra, però la fórmula
del qual tenia molt de particular.
Mark King, l’ànima del grup, va
adoptar la tècnica slap-bass (to-
car el baix percudint les cordes)
que fins als anys vuitanta aparei-
xia integrada a les propostes mu-
sicals del funk i la va situar en pri-
mer pla. La seva música es
basava en l’slap, art en el qual era
un notable virtuós, amb la dificul-
tat afegida de ser el vocalista del
grup.
Formada el 1979 com a banda

que fusionava el jazz i el funk, el
grup no va trigar a tenir deser-
cions quan es va escorar cap al
pop. Va ser en aquest terreny en
què van triomfar durant els anys
següents, especialment amb l’LP
World Machine (1985), que in-
cloïa Something about you o Lea-
ving me now, i amb Running in
the family, del qual es va extreure
anticipadament la reeixida Les-
sons in love. A la dècada dels no-
ranta es van reinventar amb in-
fluències musicals com les de la
Mahavishnu Orchestra, i valent-
se en els directes de figures de

Els Level 42, en una actuació a Londres

El Ballet de Moscou, tot l’agost a Barcelona; ahir, en una sessió El sector teatral que obre a l’agost va organitzar ahir un xou a la plaça de Catalunya de Barcelona

E
l desert cultural
d’agost comença a
semblar un ver-
ger. Si fa no tants
anys, en finalitzar
el festival Grec, la

ciutat de Barcelona quedava con-
demnada a una greu sequera d’es-
pectacles i activitats culturals,
ambmolts teatres i auditoris amb
les persianes abaixades, aquest
any la situació sembla si no radi-
calment diferent, sí molt dife-
rent. Potser, ateses les circums-
tàncies econòmiques, els progra-
madors confien que més gent ro-
mandrà a la ciutat i tindrà temps
per anar a veure espectacles. I ja
no programen només dansa i fla-
menc per als estrangers que
s’apoderen de la capital catalana,
sinó teatre i concerts per als que
s’hi queden, que sembla que no
seran pocs. A continuació, una
llista que no pretén ser exhausti-
va però sí il·lustrativa d’un estiu
molt obert.

La previsible retallada de les vacances convida els programadors locals a augmentar l’oferta cultural

CRISTINA GALLEGO / ARXIU

MAITE CRUZ

OBERTPER
VACANCES

Cultura

L’actuació de Level 42, aperitiu d’un agost
no tan desert culturalment
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Hi ha coses que no entenc... Som
uns cornuts! Però és que... i la
nostra dignitat? Responsabilitat, si
us plau! #independenciaja

Carmina o revienta no puede ser un
fenómeno aislado. Que no pase un
año antes de que los medios
apoyen otro estreno en internet.

Però no eren ells els que ens devien
calés? Ara els hem de demanar els
diners que ens han pres? S’imposa
un reset total!!

Gerard Quintana Músic

Hi ha una kultura que confon menys
pressupost amb serveis suficients.
Així ens va: haurem de ser tots com
l’Orfeó Català de l’era Billet?

#tuitsdecultura Txe Arana Actriu
@txearana

Nacho Vigalondo Director de cinema

gran atractiu. Mark King va gra-
var un parell de discos en solitari
fins que els anys 2000 va arribar
a un acord ambMikeLindup –te-
clista i membre original del
grup– per refundar la banda com
a Level 42.
Després d’un intent fallit de

tornar-se a ajuntar com al princi-
pi ambWally Baradou, el teclista
que va contribuir als primers
èxits, la banda va gravar un últim
disc l’any 2006 (Retroglide), tot i
que el que continua sonant a les
ràdios i algunes discoteques són
els seus antics èxits de sempre. /
M. Chavarría

@Vigalondo
Joan Lluís Bozzo Actor i director teatral
@espremulla@gerardquintana

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

C
onegut planetària-
ment per haver do-
nat vida al televi-
siu doctor Grego-
ry House des de fa

vuit anys, Hugh Laurie va sen-
tir des de molt jove el pressen-
timent musical. Això és al-
menys el que sempre ha con-
fessat l’actor britànic i que,
sempre que ha pogut, ha dut a
la pràctica. La seva última in-
cursió la va protagonitzar l’any
passat amb del disc Let them
talk (Warner), amarat de blues
de Nova Orleans i que està pre-
sentant per mig món amb la
Copper Bottom Band, després
de dir adéu al per-
sonatge que l’ha
encimbellat. Aques-
ta nit, Laurie (Ox-
ford, 1959) inicia a
l’Arteria Paral·lel de
Barcelona (21 h)
una minigira espa-
nyola que el portarà
fins a Madrid (de-
mà) i Marbella (diu-
menge).

L’ha sorprès l’a-
collida del disc en-
tre la crítica inter-
nacional? Tenia al-
gun temor?
Sempre és agrada-
ble rebre elogis. Tot
i que estava molt
orgullós de com ha-
via quedat Let them
talk, no m’imagina-
va que agradés tant.
Hi ha un escepticis-
me bo i saludable
quan algun actor fa
el pas de convertir-
se en músic (o mú-
sics esdevinguts ac-
tors, o aquell conver-
tit en allò altre...), ai-
xí que estava pre-
parat per rebre una
reacció poc gratifi-
cant.

El disc és un ho-
menatge musical a Nova Or-
leans?
La ciutat té un so i un feeling
que m’han encantat des de pe-
tit. M’agradaria no tocar res
més i m’agradaria no saber to-
car res més.

La seva relació amb el
blues és coneguda. Però,
quan va néixer exactament?
Sí, en efecte. Recordo que es-
tava escoltant de petit una can-
çó de Willie Dixon a la ràdio i
que vaig sentir una cosa sem-
blant a una descàrrega elèctri-
ca. Encara estic tremolant a
causa d’aquest xoc... i ja han
passat quaranta anys!

Per a l’elaboració d’aquest
disc va recórrer a Joe Henry

com a productor. Com hi va
arribar? El coneixia com a
músic?
Sempre havia desitjat fer això
amb ell. El vaig conèixer quan
ell estava treballant en l’àlbum
River in reverse amb Elvis Cos-
tello i Allen Toussaint. També
em semblen magnífics els seus
discos en solitari o aquesta me-
ravella que va fer amb Solomon
Burke titulada Don’t give up on
me. Hi ha un sentit de la intimi-
tat i una honestedat en la seva
manera de fer que em tenia to-
talment enganxat.

És conscient que aquest
disc, aquesta gira, aquesta ac-
ceptació, possiblement no
haurien estat possibles sense
l’ajuda del doctor House?

No n’hi ha cap dubte. Sóc molt
afortunat per comptar amb una
companyia discogràfica interes-
sada en el que faig i amb un pú-
blic que vol veure’m i sentir-
me. Però d’altra banda, també li
diria que treballar d’actor du-
rant trenta anys no és la millor
carta de presentació per aconse-
guir un contracte discogràfic.

Al seu disc col·laboren as-
tres com Dr. John, Allen
Touissant o Tom Jones. Amb
quin criteri se’ls va elegir?
Persones que treballen amb mi
es van posar en contacte amb
ells i els van convèncer, però
tots em van sorprendre d’entra-
da quan van acceptar encantats
participar-hi. I em van sorpren-

dre encara més per les ganes i
l’energia amb què van parti-
cipar en l’enregistrament. No-
més es pot agrair la seva gene-
rositat.

La selecció temàtica és me-
ditada: St James infirmary,
The whale has swallowed me
oThey’re red hot. Alguna can-
çó preferida?
No m’agrada triar favorites ni
posar-les en un ordre determi-
nat per la seva significació. To-
tes i cadascuna tenen la seva do-
si d’importància.

Vostè és un actor recone-
gut per això, que ha fet el salt
per gravar un disc i tocar-lo
en un escenari. Com es porta
aquesta bicefàlia?
Només li puc dir que sóc feliç

fent de músic de
blues ara mateix i
confio que durant
molt de temps més.

Fa ràbia pensar
que part de la gent
que va als seus con-
certs ho fa per ra-
ons poc musicals?
La gira està anant
realment bé. Suposo
que alguns vénen a
veure el doctorHou-
se però confio que
quan se’n vagin a
casa en acabar el
concert hagin gau-
dit i apreciat la bona
música de l’increï-
ble grup que m’a-
companya.

Vostè també és
anglès en el sentit
més ampli del ter-
me. Com es va in-
troduir en un espe-
rit tan únic com el
del Sud dels Estats
Units?
No en tinc ni idea.
Només puc tocar el
que conec i estimo.
Qualsevol altra cosa
seria pochonest. De-
pèn de tu si el resul-
tat final funciona...
crec que cada cosa

té el seu moment.
La seva relació amb lamúsi-

ca popular moderna és míni-
ma, segons explica, però què
escoltava quan era jove? Com
consumeix la música?
Compro molts discos habitual-
ment. Estic fart de les llistes de
cançons de l’iPod. No vull sen-
tir únicament lesmeves preferi-
des; m’interessenmés les prefe-
rides d’altres persones, particu-
larment dels artistes. Per això
és molt més satisfactori es-
coltar els discos sencers que no
cançons soltes com ara. D’altra
banda, sempre m’han encantat
els Rolling Stones, però amb
prou feines tinc algun disc de
pop.c

El músic, en un concert fa dues setmanes

LLIBERT TEIXIDÓ

JEFF PACHOUD / REUTERS

Hugh Laurie, músic i actor, actua avui a l’Arteria Paral·lel

TEATRE

Carmen Amaya, la Cubana...

i un musical cubà

Canvi substancial respecte d’al-
tres anys. I molt significatiu: els
teatres barcelonins aprofitaran a
fons aquest agost i oferiran fins i
tot espectacles teatrals dels que
s’han pogut veure durant la tem-
porada. Així, per començar, La
Cubana farà el seu agost particu-
lar al Tívoli amb Campanadas de
boda. I el teatre Victòria recupe-
rarà l’energia del musical cubà
Bésamemucho fins el 2 de setem-
bre. Per la seva banda, al teatre
Condal Joan Pera continuarà do-
nant vida als monòlegs de Joan
Capri fins el 19 d’agost. I tampoc
no hi faltarà, als teatres, com els
darrers anys durant l’estiu, ni
ball ni flamenc: al Goya hi haurà
Carmen (Ballant a la sorra), l’es-

pectacle de Maria Rovira sobre
Carmen Amaya, del 3 d’agost al 2
de setembre; i a l’Alexandra tor-
naHermanos de baile 3.0, de Raúl
Ortega, amb flamenc, hip-hop i
circ; l’Arteria tindrà, de l’1 al 5
d’agost, México lindo y querido,
amb mariachis, ranxeres i dan-
ses; i hi haurà dansa a La Villar-
roel amb Thomas Noone i Luga-
res extrañamente desastrosos
–del 13 al 26 d’agost– i amb Mar
Gómez i Dios menguante –del 27
d’agost al 9 de setembre. A més,
el Ballet de Moscou del 25 de ju-
liol al 5 d’agost serà al Coliseum.
Els teatres alternatius també obri-
ran: el Gaudí programa a l’agost
David y Sara, la comèdia Tu di-
gues que l’estimes, d’Iván Campi-
llo, i la visió de Lulú del coreò-
graf Roberto G. Alonso. Al Tanta-
rantana torna el cicle Complici-
tats en xarxa amb Pareja abierta,
El desencanto i El río de las pala-
bras. I el Versus mostrarà la crisi
existencial de FermíCasado aAb-
sent, la tarantiniana Perras urba-
nas i també versions en català de
temes mítics de Broadway.

“Tantdebocontinuï fent
bluesdurantmoltde temps”

MÉS CLÀSSICA, MÉS MÚSICA

El Palau estrena cicles

El Palau de la Música Catalana
obrirà per primera vegada durant
el mes d’agost. D’una banda, pro-
posa, a més del Festival Más i
Más, Palau30’, tres concerts diaris
de 30 minuts a la sala de música
de cambra. Presenta gèneres com
el fado, el tango, el flamenc, la can-
çó d’autor, el jazz i la clàssica, i ar-
tistes com Sílvia Pérez Cruz, Olvi-
do Lanza, The Minstrels o Llibert
Fortuny, entre d’altres. Però, a
més a més, a partir del dijous 2
d’agost i fins al diumenge 29, de 21
h a 22 h, la Plaça del Palau oferirà
Palounge, un cicle de nits de
música cubana, tango, música de
cantautor, rumba, sons brasilers i
cèltics.

I hi ha dos cicles de clàssica
nous. El bar Station Barcelona, a
l’estació de França, farà una sèrie
de concerts els dimecres 1, 8 i 22
d’agost (22 hores), dins del Festi-
val Música i Literatura. Cada ac-
tuació estarà dedicada a un tema
concret: el cinema, les músiques
delmón i elmar. Les obres han es-
tat seleccionades amb la intenció
que “el públic conegui la música
de cambra i després pugui apro-
fundir en els autors que més li ha-
gin interessat”, explica Imma
Guàrdia, violinista i membre de
l’entitat organitzadora de l’esdeve-
niment, l’Associació FemMúsica!.

L’Ateneu Barcelonès, d’altra
banda, ja ha posat en marxa el seu
Festival Internacional de Música
Catalana, que va néixer amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer l’obra
de músics i compositors catalans.
Així doncs, ofereix peces d’Isaac
Albéniz, Jordi Cervelló, Joaquim
Malats, Eduard Toldrà, Frederic
Mompou i Xavier Montsalvatge,
entre d’altres. “No tenen res a en-
vejar als grans noms de la literatu-
ra musical internacional”, co-
menta Melani Mestre, vicepresi-
dent de l’entitat organitzadora,
l’AssociacióMusical JoaquimMa-
lats. En definitiva, un total de 78
obres de 26 autors catalans. Els di-
marts d’agost a les 19.30 hores. /
I.F. Mula c


