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Míting
ambritme
Femi Kuti

Lloc i data: Barts (24/IV/2014)

RAMON SÚRIO

Un dels primers discos de Femi
Kuti es deia Fight to win (lluita
per guanyar) i l’últim No place
for my dream (sense lloc per al
meu somni). Un canvi, d’esperan-
ça a resignació, imposat per la tos-
suda realitat. No en va el fill de
Fela Kuti ha superat els 50 anys i
els problemes que ja denunciava
el seu pare no sols no han desapa-
regut sinó que han augmentat. La
corrupció i l’increment escanda-
lós de les desigualtats cada vega-
da ens acosten més, tal com amb
certa sorna va destacar en un in-
cendiari discurs final.
El músic nigerià va venir al

Guitar Festival BCN acompanyat
per una macrobanda que incloïa
vistoses ballarines-coristes i una
indispensable secció de vent.
Aquesta es va encarregar de po-
sar l’espetegant toc afrobeat, alli-
berant-lo de la seva obligació
amb el saxo per poder concen-
trar-se a cantar, tocar el teclat i
dirigir l’orquestra.Millor vocalis-
ta que instrumentista, la seva au-
toritat no va contribuir que l’ac-
tuació fos el trepidant que el seu
estil fa suposar. Els músics sem-
pre van estar pendents dels ram-
pells d’un líder que, per reclamar
l’atenció, alentia els tempos en
un vaivé que va frenar l’efectivi-
tat de la seva proposta. Ja fos en
l’explícita Stop AIDS, en un You
better ask yourself d’accent jazzís-
tic, en el clímax de The world is
changing, temperant amb el seu
teclat la fúria per la constatació
que la “poverty is wining the ga-
me”, o en l’impactant Sorry sorry,
entossudint-se a convertir en ba-
lada el que en essència és un tibe-
ri de funk afro.c

CRÍT ICA DE MÚSICA

ANOUSHKA SHANKARBOBBY MCFERRIN GALLIM DANCE

La compositora i intèr-
pret de sitar, una de les
grans figures de la world
music actual, ret home-
natge a la figura del seu
pare, Ravi Shankar, a
Traces of you

El cantant del conta-
giós Don’t worry be
happy actuarà al Grec
el 21 de juliol revisi-
tant els espirituals
dels Estats Units a
SpiritYouAll

La companyia novaior-
quesa Gallim Dance
obrirà les actuacions al
teatre Grec amb Won-
derland, una obra sobre
la mentalitat gregària
dels humans

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Moltamésmúsica. I una obertu-
ra espectacular a càrrec de La
Fura dels Baus al castell de
Montjuïc. Són les notesmés des-
tacades de l’avançament de pro-
gramació que va realitzar ahir
RamonSimódel festival que diri-
geix, el Grec. Un festival que des
d’aquest any incorpora dues sa-
les més a la seva programació: la
sala Barts, al Paral·lel, a prop
dels teatres de Montjuïc on
transcorre la major part del cer-
tamen, i el club Jamboree, a la
plaça Reial.
Dues incorporacions que, va

explicar Simó, permetran des
d’aquest any multiplicar les pro-
postesmusicals –algunes de pro-

duïdes pel festival, com la de Joan
Garriga o la d’Iván Ferreiro– en
oferir no només macroespecta-
cles per al teatre Grec, amb 2.000
localitats, sinó també de poder tre-
ballar propostes de mig format al
Barts i de format club al Jambo-
ree. Cosa que sumarà un total de
ni més ni menys que 29 nits musi-
cals en aquesta nova edició del fes-
tival que arrencarà el 30 de juny
no amb una festa popular o un
concert com els dos anys anteri-
ors sinó amb un macroespectacle
de La Fura,M.U.R.S., al castell de
Montjuïc, que serà gratuït el pri-
mer dia i possiblement també el
segon –es representa fins al dia 5–
i en el qual –tot un esdeveni-
ment– uniran forces de nou els sis
directors que integren actual-
ment La Fura després d’haver tre-

ballat sobretot demanera sepa-
rada durant els últims anys. Un
espectacle en el qual hi haurà
atemptats, setges, manipulació
i revoltes i en el qual el públic
haurà de baixar-se una app al
mòbil per poder anar rebent
missatges i actuar.
Simó va presentar primer en

l’avançament d’ahir tota la pro-
gramació que hi haurà al teatre
Grec de Montjuïc, on encara
que impera la música s’hi po-
drà veure, en dansa, noms inter-
nacionals com Gallim Dance
ambWonderland, l’esperadíssi-
ma Hofesh Shechter Company
amb Sun i el tango de Mora
Godoy, i nacionals com el Ro-
mance de Curro ‘el Palmo’, un
gran espectacle inspirat en la
cançó de Serrat creat i dirigit
per JaumeVillanueva i protago-
nitzat per Antonio Canales. I
en teatre, Bartomeu encadenat
–que està creant Sanchis Sinis-
terra a partir de la història real
del jubilat grec que es va suïci-
dar a Atenes denunciant la seva
misèria– i Nevares, un embrió
de musical creat per Ignasi Ro-
da a partir d’un conte de Pere
Calders.
També hi haurà al teatre

Grec una nit dedicada alsmusi-
cals d’Albert Guinovart, des de

Mar i cel fins a La vampira del
Raval, i allàmateix actuaranMa-
rinaRossell amb el seu segon ho-
menatge aMoustaki,MayteMar-
tín, la pianista japonesa de jazz
Hiromi, Eels, Ludovico Einaudi,
Bobby McFerrin, Els Amics de
les Arts i Chano Domínguez
amb el Niño Josele.
Per al Barts, el Grec reserva

exquisideses que van des de Joe
Satriani i Anoushka Shankar

fins a l’islandès Ólafur Arnalds,
Adrià Puntí, l’actualmúsica inde-
pendent llatinoamericana, els
sorprenents colombians Heren-
cia de Timbiquí i la salsa del ve-
neçolà Oscar D’León.
Al Jamboree, hi haurà els bo-

leros cubans de Migdalia
Hechavarría, el jazz d’Andrea
Motis i el Chamorro Quintet,
LosMambo Jambo i tota una sè-
rie de duets com el de Violeta
Curry amb Jaume Vilaseca.c

Sanchis Sinisterra
crea una obra a
partir del jubilat grec
que es va suïcidar
com a denúncia
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17 abril – 14 setembre 2014

Activitats a l’entorn de l’exposició:

Taller d’aquarel·la, cinema, dansa, música, conferències i més

Unavançament del Grec

LamúsicaesdisparaenunGrecque
obriràLaFuraalcastelldeMontjuïc
La sala Barts i el Jamboree s’incorporen a l’oferta del festival d’estiu


