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Absència  
Jeff Beck,  
que havia 
d’inaugurar  
el festival,  
ha cancel·lat 
la seva gira

Conflictes  
La relació 
entre música  
i guerra 
centrarà el 
cicle ‘30 
minuts’

Del jazz llatí clàssic  
al neofunk i el soul
●  Paquito D’Rivera 
Fundador dels mítics Irakere, ac-
tuarà amb el seu sextet i després 
amb la Jamboree Big Latin Band.  
●  Tommy Hunt 
Clàssic del soul amb més de 50 
anys de carrera, l’acompanyaran 
els catalans The Black Beltones. 
●  Aloe Blacc 
Número 1 a 102 països amb Wake 
me up, el nou rei del neofunk pre-
sentarà un nou disc al Mas i Mas.

Tres noms imprescindibles

01 02 Quina companyia 
de teatre fa  

una gira d’un any 
per Espanya?

●● Torna ‘Campanades de boda’. 
La Cubana és la quimera de qualse-
vol companyia de teatre. I és, en 
aquest moments, l’única companyia 
catalana –i segurament de l’Estat– 
capaç de fer una explotació de dos 
anys i mig amb gira per Espanya del 
seu espectacle, en aquest cas Cam-
panades de boda. No ho havien fet 
mai, però tornen a Barcelona per 
acomiadar l’espectacle que, tot i que 
ells mateixos van dir que podia ser 
l’últim, estem plenament segurs que 
no ho serà. Seria intolerable perdre 
un actiu de teatre popular tan gene-
rós i eficaç. Campanades de boda ha 
girat per les Espanyes i, en un exer-
cici d’intel·ligència i amor pel públic, 
ha anat canviant l’accent dels seus 
actors segons la ciutat en què para-
ven. Andalusos a Sevilla i Màlaga. 
Gallecs a Vigo. Aragonesos a Sara-
gossa. Fins i tot el bable fet servir a 
Astúries. Sens dubte, una ambaixa-
da catalana que mostra el millor del 
nostre país. Per això penso que Ar-
tur Mas, Ferran Mascarell i Xavier 
Trias haurien d’acostar-se al Tívoli 
per donar les gràcies a La Cubana. 

● Maria Rovira se’n va a Colòm-
bia. La directora de la companyia 
Trànsit Dansa, que l’any vinent farà 
el seu trentè aniversari, ha sigut no-
menada responsable del que s’ano-
menarà Ballet de Medellín (antic 
Ballet d’Antioquia), que amb ella vol 
fer un tomb decidit cap a la dansa 
contemporània. Marxa ensopida 
perquè l’Ajuntament de Mataró no 
vol pagar la despesa ja feta de Tràn-
sit, companyia resident fins al can-
vi de govern municipal a les últimes 
eleccions. Maria Rovira diu que li 
deuen prop de 200.000 euros (ca-
rai!) i que això fa inviable el futur del 
grup, un dels pocs estables, és a dir, 
amb ballarins amb sou mensual. 

● Ruz-Bárcenas, al teatre. Jordi 
Casanovas ha estat perdut per Ma-
drid aquesta temporada. Va renun-
ciar a l’espectacle programat al Lliu-
re, però a la capital del Regne han 
estrenat algunes de les seves peces. 
L’última és Ruz-Bárcenas, un text 
que es representa al Teatro del Bar-
rio i que dirigeix Alberto San Juan 
amb dos grans actors, Pedro Casa-
blanc i Manolo Solo. L’obra no 
s’aparta ni un mil·límetre de la de-
claració de l’extresorer del PP (la se-
gona) davant del jutge el 15 de juli-
ol del 2013, convenientment orde-
nada per construir un discurs tea-
tral. Un teatre polític que ens 
agradaria veure aquí. Teatro del 
Barrio és un projecte polític que mi-
ra la cultura i la festa com a eina per 
transformar la societat.e
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Mas i Mas: Barcelona,  
la capital musical de l’estiu

establerta a Catalunya Luna Cohen; 
la fusió de jazz, pop i música brasi-
lera de Clara Luna; Ignasi Terraza 
Trio, que presentarà l’espectacle 
Imaginant Miró, i una selecció 
eclèctica d’artistes entre els quals hi 
ha Torijano, Sandra Rehder, Gem-
ma Huguet i Nakany Kanté.  

Una altra de les novetats del fes-
tival és que la fundació Mas i Mas i 
el Palau han coproduït tres concerts 
de música clàssica. Els tres recitals 
tindran lloc al Palau i estaran prota-
gonitzats per pianistes. El 4 d’agost 
actuarà Alba Ventura, el 18 d’agost 
Lluís Rodríguez Salvà i el 25 d’agost 
Vestard Shimkus. El cicle 30 minuts 
de música tornarà al Museu d’Histò-
ria de Barcelona. La particularitat 
del repertori que s’hi podrà escoltar 
és que estarà basat en la relació en-
tre la guerra i la música, amb motiu 
del Tricentenari i del centenari de la 

Primera Guerra Mundial. A més 
de diversos repertoris amb peces 
de Beethoven, Rakhmàninov, 
Bach, Txaikovski, Puccini i d’al-
tres, també es podrà escoltar una 
versió reduïda de l’òpera La veu 
humana, amb text de Jean Coc-
teau i música de Francis Poulenc, 
sota la direcció del dramaturg Jo-
sep Maria Miró, amb la soprano-
actriu Uma Ysamat i el pianista 
Emili Brugalla. 

El 29 de juliol, un dia abans de 
la inauguració oficial, el Palau 
acollirà Como un corazón, l’es-
pectacle commemoratiu dels 50 
anys de la sala Los Tarantos, seu 
habitual dels concerts de flamenc 
del Mas i Mas. A més dels 30 mi-
nuts de flamenc que oferirà Nino 
de los Reyes al llarg de sis dissab-
tes, a partir de la mitjanit la sala 
es convertirà en Los Tarantos 
Club per acollir actuacions de 
música negra com les de Tommy 
Hunt & The Black Beltones, Han-
nah Williams & The Tastemakers 
i Alma Afrobeat Ensemble, que 
faran un homenatge a Fela Kuti. 
Laia Badrenas & Clau de Funk, 
format per estudiants del Taller 
de Músics i l’Esmuc, interpreta-
ran temes de Prince i Chaka 
Khan. I Soweto & Friends home-
natjaran The Skatalites pel seu 
40è aniversari. 

La música electrònica sonarà 
també a partir de mitjanit, a la sa-
la Moog, i es perllongarà tot 
l’agost amb la trentena de discjò-
queis que formen la programació 
de Dancing Moog Barcelona.e

01. El soulman Tommy Hunt actuarà amb The Black Beltones. 02. Lucy Lummis presentarà el seu primer disc. MAS I MAS 

El festival inclou 101 espectacles amb més de 400 músics i nou escenaris

MÚSICA

101 espectacles, més de 400 músics, 
281 actuacions i nou escenaris: el 
festival Mas i Mas arrencarà el 30 de 
juliol amb l’objectiu, segons el seu 
director, Pere Pons, que “Barcelona 
sigui la capital de la música durant 
el mes d’agost”. L’havia d’obrir el 
mític guitarrista Jeff Beck, però 
l’anul·lació de la seva gira europea 
ha fet que la inauguració oficial pas-
si a ser el concert de Paquito D’Ri-
vera al Jamboree. La cloenda serà el 
29 d’agost al Palau de la Música amb 
Aloe Blacc, un dels nous valors in-
ternacionals del soul i el funk. Al Pa-
lau actuarà també un dels grans 
atractius d’aquesta edició, Lucy 
Lummis, acompanyada de Joan Al-
bert Amargós i els més de 40 músics 
de la Barcelona Big Blues Band.  

Maria del Mar Bonet i el guitar-
rista Borja Penalba seran els prota-
gonistes d’una de les novetats del 
festival: la incorporació de la sala 
Moragues del Born Centre Cultural 
amb el cicle Sona el món i torna al 
Born, els divendres i els dissabtes 
d’agost a dos quarts de vuit de la tar-
da. Bonet i Penalba hi desembarca-
ran l’1 i el 2 d’agost amb el concert ti-
tulat Cançons de la Mediterrània, 
format per temes propis i d’altres 
compostos a partir de poemes d’au-
tors com Bartomeu Rosselló-Pòr-
cel, de qui l’any passat es va celebrar 
el centenari. En aquest espai, el fes-
tival s’obre a sonoritats molt diver-
ses amb la cantantautora brasilera 
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