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La cantant israeliana actua al Festival
de Guitarra amb la formació napolitana

Noa torna a BCN
acompanyada pel
Solis String Quartet

c

CLARA DE COMINGES
BARCELONA

MÚSICA I CONCERT

No porta nou disc sota el
braç però ve amb ganes

d’estar en contacte amb el seu
públic. La cantant israeliana Noa
(Tel Aviv, 1969) torna a Barcelona
per participar en el 16è Festival de
Guitarra de la ciutat. La cita és
aquest vespre, a les 21.30 hores, a
l’Auditori.

«No crec que hi hagi cap raó
concreta per venir. Estem fent un ti-
pus de concerts que ens agraden
molt». Una actuació molt similar a
la que van oferir fa poc més d’un
any al Palau de la Música. Acompa-
nyada pel guitarrista Gil Dor i el per-
cussionista Zohar Fresco –amb qui
fa més de 10 anys que actua– com-
partirà escenari amb la formació de
corda napolitana Solis String Quar-
tet.

Junts faran sis recitals més a Es-
panya en què barrejaran cançons ie-
menites amb sabor napolità, sons
napolitans amb un toc israelià o te-
mes originals creats conjuntament.
«La música de Gil i meva ha estat
basada en la guitarra durant molts
anys ja que tots dos toquem l’ins-
trument. Per això ens sembla molt
normal participar en un festival de

guitarra».
Noa està encantada de tornar a

Barcelona després de l’èxit del seu
últim concert al Palau. «Per Gil i per
mi, anar de gira és una forma de vi-
da. No podem passar més d’un any
sense fer concerts», reconeix la
intèrpret, amb una música que es
caracteritza per la seva càlida i pode-
rosa veu i els seus compromesos tex-
tos en anglès i en hebreu. I senten-
cia: «És el que més ens agrada fer».

q NOU DISC I DVD
Tres anys després del seu últim tre-
ball original, Now, Noa s’ha posat
mans a l’obra en la preparació d’un
nou disc. Encara que l’any passat va
publicar el recopilatori Noa Gold, no
escrivia noves cançons des del 2002.
«Estem en fase de creació, però
–admet– tenint dos fills no puc tre-
ballar massa ràpid». El nou treball,
que estarà llest el 2006, serà molt di-
ferent dels anteriors: «Volem muntar
un espectacle molt més visual i
amb elements multimèdia. Ens cen-
trarem no tan sols en la música
sinó també en una bona esceno-
grafia».

Però abans d’aquest nou projecte,
sortirà a la venda un DVD gravat en
dos concerts que la cantant va fer a
Israel abans de venir a Espanya. N’es-

tan molt orgullosos perquè és el pri-
mer que treuen i inclou «una selec-
ció de les nostres cançons favorites
de tots els nostres discos», precisa
Noa.

Després de diverses col.labora-
cions amb artistes de la talla de Ser-
rat o Bosé no té prevista cap partici-
pació espanyola més per a aquests
nous projectes: «Últimament, he co-
negut molts músics italians interes-
sants, però no espanyols. Encara
que això pot canviar en qualsevol
moment».<

33 La cantant Noa, en una imatge promocional.
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Jeff Mills, Dave Clarke i Richie Hawtin, pilars de la trobada aragonesa

La ‘rave’ dels Monegres cita al
desert 40.000 addictes al techno
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NANDO CRUZ
BARCELONA

MÚSICA I FESTIVAL

El Monegros Desert Festi-
val, la gran romeria tech-

no de cada estiu, ja té data, cartell i
noves dimensions per atraure els
prop de 40.000 espectadors als quals
pot donar cabuda el festival en
aquesta onzena edició. El lloc és el
de sempre, el desert dels Monegres
que dóna nom a l’esdeveniment. La
data, el 16 de juliol, encara que la
festa es prolongarà fins a ben entrat
el dia 17. I el programa estarà capita-
nejat pels tres technores habituals en
aquests esdeveniments: el nord-ame-
ricà Jeff Mills, el canadenc Richie Ha-
wtin i l’anglès Dave Clarke.

Convertida en la gran revetlla de
la música electrònica –el Sónar és
més aviat un aparador–, el Mone-
gros Desert Festival afronta aquesta
nova edició després de superar els
greus embussos circulatoris del
2003 i amb l’objectiu de millorar el
servei gastronòmic, la gran espina
de l’edició de 2004. Per facilitar la
comoditat de les 37.000 persones

que esperen atraure (l’any passat
van ser 35.000) i oferir un clima aco-
llidor, més pròxim al d’un club que
al d’una macrodiscoteca, el recinte
disposarà de vuit hectàrees de su-
perfície i 20 més de zona d’aparca-
ment per a uns 13.000 cotxes.

Tot i que els organitzadors consi-
deren que el principal ganxo de l’es-
deveniment n’és l’enclavament i fi-
losofia lúdica, no és sobrer constatar
la presència de Sven Väth, Mistress
Barbara, François Kevorkian, DJ
Rush, Óscar Mulero, David Holmes,
Ben Sims i Felix Da Housecat en l’on-
ze titular de dj capitanejat per Mills,
Hawtin i Clarke. Entre el centenar
de noms que completen la marato-
niana cita destaquen també Vitalic,
Howie B, Superdiscount, Nobody,
Aux 88, Photek, Plaid, Windsor for
the Derby, Phuture 303, Donnacha
Costello, Luciano i Nathan Fake.

Cinc carpes i tres escenaris a l’aire
lliure programaran ininterrompu-
dament i durant unes 16 hores
música techno i house. No obstant,
el festival també prestarà atenció a
altres gèneres electrònics com el tec-
no-pop, l’electro, el minimalisme,
l’ambient i l’electroclash. Una vega-
da més, el hip-hop tindrà una forta
presència amb Sólo Los Solo, Mala
Rodríguez, Tote King, R de Rumba,
Hablando en Plata, Beans i un artis-
ta estranger per confirmar.<

33 Jeff Mills.

El musical ‘Dirty
Dancing’ arriba
al Novedades
en versió concert
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TEATRE I ESTRENA

La versió espanyola del
musical Dirty Dancing,

basat en la pel.lícula homònima
protagonitzada per Patrick Sway-
ze i Jennifer Grey, s’instal.la al
Teatre Novedades fins diumenge
que ve. En aquest espectacle,
muntat a imatge i semblança del
musical nord-americà, hi partici-
pen 17 intèrprets, entre ballarins
i cantants.

El muntatge recull 25 peces
musicals cantades en directe, to-
tes les de la banda sonora de la
popular pel.lícula, però interpre-
tades en castellà. A més a més s’hi
han afegit altres cançons de la
mateixa època i s’interpreten al-
guns balls inspirats en les escenes
més famoses del film, segons Eli-
seo Peris, director i productor de
l’espectacle.<


