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MÚSICA

Macklemore & Ryan 
Lewis, Band of Horses i 
Jack Johnson, al Cruïlla

 
El Cruïlla es manté fidel a l’hetero-
geneïtat. Macklemore & Ryan 
Lewis, Band of Horses i Jack John-
son seran els caps de cartell de la 
nova edició del festival, que se ce-
lebrarà al juliol al Parc del Fòrum.

uament”. Assumit l’eclecticisme, la 
notícia d’ahir va ser la confirmació 
de l’únic concert a l’Estat d’un nom 
de primera fila internacional, 
Macklemore & Ryan Lewis, el duet 
de hip-hop que en l’última edició 
dels Grammy empatava a quatre 
premis amb Daft Punk. “Poques ve-
gades s’ha vist en un festival un xou 
com el seu”, presumeix Herreruela, 
que confessa que mai havien pagat 
tant per un artista. “És un concert 
que normalment aniria a un Sant 
Jordi perquè és l’artista número 1 
de l’any, però ja ens agradava abans. 
De fet, el vam intentar contractar en 
l’edició passada”, afegeix. 

Domini de la varietat 
A la lletra mitjana del cartell hi tor-
na a dominar la varietat. Si la músi-
ca dels Balcans va estar represen-
tada el 2013 per Goran Bregovic, ara 
serà el director dels films als quals 
posava música, Emir Kusturica, qui 
presentarà nou disc amb The No 
Smoking Orchestra. I la quota de 
ska que en altres edicions posaven 
Madness o The Specials arribarà de 
la mà de The Selecters, llegendes del 
segell 2 Tone. Tampoc faltarà a la ci-
ta la música africana, però en dosis 
menors que en els orígens del festi-
val: Tinariwen faran sonar el seu 
blues tuareg i els sud-africans Skip 

& Die electrònica d’avantguarda. 
Completen la nòmina internacional 
les melodies intimistes d’Angus & 
Julia Stone, el rockabilly d’Imelda 
May, el jam rock de John Butler 
Trio, el jazz electrònic de Jazzano-
va i el folk-blues de Valerie June.  

El Cruïlla també obrirà les portes 
al mestissatge de grups catalans 
com Bongo Botrako, Oques Grasses 
i uns Txarango que presentaran per 
primer cop a Barcelona el seu segon 
disc. Altres propostes de l’escena lo-
cal seran la faceta coplera de Maria 
Rodés, Joan Dausà –per segon any 
consecutiu–, Nueva Vulcano, Za!, 
Sara Pi, Izah, Partido, Orquestra Fi-
reluche, Flamingo Tours i Exxa-
sens. I de la resta de l’Estat, Betu-
nizer, La M.O.D.A. i Berri Txarrak. 
“Tenim vocació internacional però 

XAVI SERRA  
BARCELONA. A falta de confirmar 
quatre o cinc noms –“Dos dels quals 
molt importants”, segons el director, 
Jordi Herreruela–, el Cruïlla Barce-
lona va anunciar ahir el gruix del car-
tell de la seva pròxima edició. En to-
tal, 33 artistes de diverses naciona-
litats i estils que passaran de l’11 al 13 
de juliol pel recinte del Parc del Fò-
rum de Barcelona i faran honor a 
l’heterogeneïtat que el festival defen-
sa com a principal signe d’identitat.  

Com altres anys, el rang estilístic 
és notable. Al Cruïlla sonarà el rock 
nord-americà de Band of Horses, 
que presentaran el directe Acoustic 
at the Ryman, però també el pop in-
die de vocació popular de Vetusta 
Morla, el còctel tropical de Calle 13 
i el folk de platja surfista de Jack 
Johnson. “La programació va diri-
gida a gent que escolta molta músi-
ca diferent al llarg del dia –afirma 
Herreruela–. Folk al matí, jazz a la 
la tarda, hip-hop a la nit... Ja ho diu 
el nostre nom, som un punt de cre-

La contractació de Macklemore & Ryan Lewis, triomfadors de l’última edició dels 
Grammy, és la més cara de la història del Cruïlla Barcelona. CRUÏLLA

no volem oblidar que el Cruïlla es fa 
a Barcelona i està pensat per als bar-
celonins, que representen un 87% 
del públic”, diu Herreruelo. En 
aquest sentit, el festival treballa en 
una “proposta gastronòmica prò-
pia” amb col·laboració amb dife-
rents restaurants de la ciutat.  

En aquesta edició el festival pas-
sarà de dues a tres jornades, ja que 
afegirà a les habituals de divendres 
i dissabte una de més familiar diu-
menge. És una solució d’urgència 
per acollir la chanson actualitzada 
de la francesa ZAZ, que va demanar 
un canvi de data per poder actuar a 
l’homenatge del seu padrí artístic, 
Jean-Louis Foulquier, mort recent-
ment. L’únic concert que acompa-
nyarà el de la cantautora diumenge 
serà el dels catalans Blaumut.e

El festival, que passa de dues a tres jornades, 
es farà al Parc del Fòrum de l’11 al 13 de juliol 

ÒPERA

Arriba al Liceu l’espectacular ‘Llegenda de la ciutat invisible de Kitej’
 
Dmitri Txerniakov dirigeix a par-
tir del 13 d’abril l’òpera La llegenda 
de la ciutat invisible de Kitej, de 
Rimski-Kórsakov. És una copro-
ducció del Liceu, la Scala de Milà i 
l’Òpera d’Amsterdam.

XAVIER CERVANTES  
BARCELONA. Dmitri Txerniakov va 
dirigir La llegenda de la ciutat invi-
sible de Kitej i la donzella Fevrónia 
al Teatre Mariinski de Sant Peters-
burg l’any 2000. “Era la segona pro-
ducció que feia”, va recordar ahir el 
director d’escena rus. La volia tor-
nar a fer, i l’oportunitat va arribar 
vuit anys després. “Intentava con-
vèncer molts teatres. Tots reconei-
xien que era una cosa misteriosa, 
preciosa, molt russa, però només 
l’Òpera d’Amsterdam va decidir 
desenvolupar el projecte. I de sob-
te hi va aparèixer Joan Matabosch”, 
explica Txerniakov. L’interès de qui 
aleshores era director artístic de Li-
ceu va implicar el teatre de la Ram-
bla en una coproducció en què tam-
bé participa la Scala de Milà i que fi-

nalment es va estrenar a Amster-
dam el febrer del 2012. Dos anys 
més tard arriba al Liceu aquest nou 
muntatge de l’òpera composta per 
Rimski-Kórsakov el 1905 que Mata-
bosch descriu com “un esdeveni-
ment de primera magnitud, una 
obra gran i complexa sobre la sensi-
bilitat col·lectiva russa”. 

De gran ho és, aquesta obra de ca-
ràcter eminentment existencialista 
basada en dues llegendes russes. En 
les cinc funcions que es faran entre 
el 13 i el 30 d’abril hi intervenen 15 
solistes, 56 figurants, 86 músics de 
l’orquestra i 119 coristes. Pràctica-
ment s’ha duplicat la plantilla del 
cor, i l’orquestra s’ha ampliat en 26 
músics. També és gran el cost de la 
producció: 1,3 milions d’euros re-
partits entre els tres teatres que 
comparteixen la producció. El Li-
ceu ingressarà 675.000 euros en 
concepte de taquillatge, però, se-
gons Matabosch, “en el futur aques-
ta obra serà una font d’ingressos per 
al Liceu”, que ja la té llogada a dos 
teatres. “El Liceu ha de poder fer Ki-
tej i Tosca”, diu Matabosch per 

La soprano russa Svetlana Ignatovitx interpreta el 
paper de Fevrónia. MONIKA RITTERSHAUS

il·lustrar l’equilibri desitjat fins i tot 
en un context de crisi com el que 
afecta el teatre de la Rambla. Preci-
sament, davant les mesures d’ajus-
tament pressupostari aplicades per 
la direcció, el comitè d’empresa del 
Liceu ha convocar una aturada de 
mitja hora, de 17 a 17.30 hores, el dia 
de l’estrena de La llegenda de la ciu-
tat invisible de Kitej. Segons el comi-
tè d’empresa, l’aturada vol “posar de 
manifest el malestar de la plantilla 
davant la greu situació que s’està vi-
vint” al teatre i la preocupació per 
“la implantació d’un pla de viabili-
tat que no garanteix l’oferta d’acti-
vitat de qualitat, ni l’ocupació de la 
institució”. 

Tres òperes i un epíleg 
El 1926 el Liceu va ser el primer te-
atre de fora de Rússia que va estre-
nar La llegenda de la ciutat invisible 
de Kitej, una obra que Josep Pons 
–que dirigirà l’Orquestra del Liceu– 
considera com “tres òperes i un epí-
leg”, amb reminiscències del Parsi-
fal wagnerià i que “anticipa” el que 
farien Stravinsky i Xostakóvitx.e

Mestissatge  
L’estrena a 
Barcelona del 
segon disc de 
Txarango serà 
en el marc  
del Cruïlla


