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Port Aventura s’estrena com el primer ‘resort’ 
d’Europa amb un xou del Cirque du Soleil
El parc d’atraccions Port Aventura és des 
d’ahir al vespre el primer complex turístic 
d’Europa a acollir un espectacle del Cirque 
du Soleil amb l’estrena del muntatge Koo-
za. El muntatge segueix la línia de la com-
panyia quebequesa: una desena de núme-
ros acrobàtics de gran risc i números de pa-

llassos, amb una posada en escena vistosa, 
tant per la banda sonora com pel vestuari. 
Durant els mesos d’estiu, 2.400 especta-
dors podran accedir a la carpa del circ per 
veure un espectacle que, temàticament, ex-
plora la dualitat, el bé i el mal, la por, el po-
der i la identitat amb un to lleuger.CULTURA

del present. En directe, aquest pai-
satge emocional es completa amb 
referències a Blur, Gorillaz i The 
God, The Bad & The Queen. Damon 
Albarn actua avui a les 20.30 h. 

Band of Horses 
El rock alternatiu nord-americà 
del segle XXI  
Neil Young és el referent remot de 
Band of Horses, el grup de Seattle 
que es va fer un lloc entre l’aristo-
cràcia de l’americana sobretot a 
partir del disc Infinite arms (2010), 
un èxit que va continuar amb Mira-
ge rock (2012). Aquest any han apos-
tat per revisar el seu repertori en 
format acústic en l’àlbum Acoustic 
at the Ryman. El concert de Band of 
Horses és avui a les 22 h, just abans 
de Vetusta Morla.  

Tinariwen 
El blues del desert del Sàhara 
explicat des de l’exili  
La guerra civil de Mali va obligar Ti-
nariwen a deixar el país. Aquest 
grup de tuaregs, defensors de la po-
ètica ancestral del desert, ha enre-
gistrat a Califòrnia el disc Emmar 
(2014), una nova mostra de blues as-
pre. Actuen avui a les 0.15 h, després 
del concert de Txarango.  

Jack Johnson  
Folk surfista per a audiències 
multitudinàries  
Jack Johnson, nascut a Hawaii l’any 
1975, es va convertir en un fenomen 
popular amb el folk-rock acústic 
vestit d’amabilitat de Brushfire 
fairytales (2001). La fórmula 
d’aquest surfista es manté a From 
here to now to you (2013), el disc que 
presenta demà a les 20.45 h.  

Macklemore & Ryan Lewis  
El hip-hop blanc que triomfa als 
premis Grammy 
La cançó Same love va ser una de les 
triomfadores dels últims premis 
Grammy, un pas més en la impara-
ble carrera d’èxits del raper Ben 
Haggerty, àlies Macklemore, i el 
productor Ryan Lewis. Hip-hop 
blanc, amb passat conflictiu i poste-
rior redempció, que el Cruïlla no ha 
deixat escapar. Actuen demà a les 
23.30, després del xou de rockabi-
lly burlesc d’Imelda May.e

El Cruïlla fa bandera de 
Damon Albarn, Calle 13, Tinariwen 

i Jack Johnson comparteixen el 
cartell del festival al Parc del Fòrum

El Parc del Fòrum acull aquest cap 
de setmana una nova edició del fes-
tival Cruïlla Barcelona. Com ja és 
habitual, els cinc escenaris reflec-
teixen una línia artística que prio-
ritza la diversitat, una opció que 
l’any passat va convèncer 31.000 
persones. El director del festival, 
Jordi Herreruela, espera arribar 
aquest any als 40.000 espectadors, 
perquè el ritme de venda d’entrades 
va “molt millor” que l’any passat. 
Herreruela preveu una assistència 
de 18.000 persones avui, 18.000 de-
mà i 5.000 diumenge, una jornada 
especial de 17.30 a 20.30 h en què 
actuaran Blaumut i la cantant fran-
cesa Isabelle Geffroy, més conegu-
da com a Zaz.  

Un dels avantatges del Cruïlla és 
una política de preus més assequi-
bles que altres festivals. L’abona-
ment costa 80 euros, 50 les entrades 
diàries, i diumenge, 25. Un altre 
punt a favor és la limitació de l’afo-
rament a 20.000 persones per jor-
nada, cosa que permet que el públic 
pugui moure’s pel recinte amb co-
moditat. Tot plegat per disfrutar 
d’una programació –36 concerts– 
que, segons Herreruela, va dirigida 
a “gent que escolta música diferent 
al llarg del dia: folk al matí, jazz a la 
tarda, hip-hop a la nit...”. O com diu 
Alguer Miquel, dels Txarango, que 
actuen avui al festival: “La gent més 
jove té menys prejudicis estètics”. 
Bona prova d’aquest eclecticisme és 
un cartell que inclou noms com 
Jack Johnson, Calle 13 (vegeu-ne 
l’entrevista al Play, pàg. 37), Tinari-
wen, Emir Kusturica, Imelda May, 
Maria Rodés, Sara Pi i Joan Dausà.  

Damon Albarn 
Un pop expansiu sempre en 
evolució constant  
Un cop tancat el retorn de Blur, el 
britànic Damon Albarn ha tornat a 
la investigació sonora amb Everyday 
robots (2014), un disc amb col·labo-
racions de Brian Eno, Natasha Khan 
(Bat for Lashes) i un cor de gòspel. 
En aquest treball, Albarn combina 
una reflexió autobiogràfica gens au-
tocomplaent amb un retrat indignat 
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Santos, molt més que  
el grup d’uns productors

Abans van tenir temps de muntar 
Santos, un grup de rock que respi-
ra influències nord-americanes, 
amb la complicitat de Jordi Cala-
tayud (ex-Something), Alex Vivero 
(ex Sol Lagarto), Andreu Cunill (ex 
Freewheelin’ Tornados) i Roger 
Marín (Ultraplayback).  

“El que fa peculiar aquest pro-
jecte és que es nota molt la perso-
nalitat de cada músic. No hi ha un 
líder que marqui el camí”, explica 
Santos Berrocal sobre un grup que 
de moment ha publicat el disc Ho-
menaje (Blind Records, 2013). Cu-
riosament, l’àlbum no el van enre-
gistrar al seu estudi, sinó a Musi-

Santos, el grup barceloní que obre la 
jornada d’avui al Festival Cruïlla 
Barcelona, és una banda especial 
formada al voltant de l’equip de pro-
ducció de l’estudi Blind Records. En 
els últims mesos, Santos Berrocal i 
Florenci Ferrer, més coneguts com 
a Santos & Fluren, han produït dis-
cos de Joan Dausà, Sidonie, Joan 
Masdéu, Quart Primera, Iván Fer-
reiro i Partido, a més de noves can-
çons de Love of Lesbian i el que se-
rà el nou àlbum de The Mamzelles. 
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CRUÏLLA ESTILÍSTICA  
01. Damon Albarn, pop 

transfronterer. LINDA BROWNLEE  

02. Tinariwen, blues del 
Sàhara CRUÏLLA 03. Jack Johnson, 

folk de platja. CRUÏLLA 

 

Santos actuen 
avui al Festival 
Cruïlla a partir de 
les 18.30 h. CARLES 

CARABI I ALEIX MARÍN 


