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ran Coriolà, Mishima i Klaxons) i al 
Bogatell, i Estocolm hi posa 20.000 
més com a ciutat convidada.  

“El centre neuràlgic de la Mercè 
Música és la plaça Catalunya”, diu el 
seu programador artístic, Jordi 
Turtós, que ha organitzat el cartell 
de cada nit amb criteris estilístics. 
Per exemple, música africana amb 
la formació barcelonina Alma Afro-
beat Ensemble i el belga Baloji, i lla-
tina amb la Jamboree Big Latin 
Band i els colombians La 33, una 
banda que reivindica la salsa clàs-
sica. El plat fort i alhora més emotiu 
a la plaça Catalunya serà el dia 23, 
amb el primer concert de la gira de 
comiat de l’Orquestra Plateria, que, 
com recorda Turtós, ha sigut una 
formació “essencial per recuperar 
el carrer” com a espai de festa.   

Més recollides són les propostes 
a l’avinguda de la Catedral, nova-
ment amb el flamenc com a prota-
gonista. Hi actuarà la Raynald Co-
lom Flamenco Reunion, el cantaor 
Salao –un talent sorgit del Taller de 
Músics– en format elèctric i la can-
taora Argentina. I la plaça Sant Jau-
me mantindrà el color popular i tra-
dicional amb Pep Gimeno Botifar-
ra, Germà Negre i Isaac Ulam amb 
José Domingo.  

Al Fòrum les propostes de la 
Mercè Música són diverses, però 
eminentment ballables: de La Iaia 
amb la Cobla Bisbal Jove a La Fun-
dación Tony Manero, de Delafé y las 
Flores Azules a Aspencat, i dels cu-
bans NG LaBanda a Fuel Fandango. 
A més, la banda barcelonina de sal-
sa brava La Sucursal S.A. actuarà 
amb un convidat especial, el llegen-

dari cantant panameny Miguel Án-
gel Barcasnegras Meñique.  

El BAM tindrà “un espai més de-
finit al Fòrum”, concretament a 
l’amfiteatre, diu el seu programador 
artístic, Carles Conesa, que ahir va 
anunciar que serà el seu últim any al 
capdavant de la programació més 
alternativa de la festa major. “Aca-
bo el contracte després d’un cicle de 
quatre anys, i és hora de deixar pas 
a altres persones”, va assegurar Co-
nesa, tot i que Ciurana va advertir 
que encara no s’ha pres “cap deci-

sió” sobre la continuïtat de l’actual 
programador.  

L’activitat del BAM se centrarà al 
voltant del Macba i el CCCB, i tindrà 
un marcat protagonisme del pop su-
ec. Tanmateix, per aquests escena-
ris i pel del Moll de la Fusta també hi 
passaran grups locals com Desert, 
Seward i Aliment, els nord-ameri-
cans Lisa & The Lips (amb la can-
tant Lisa Kekaula, de The Bel-Rays), 
els francesos Tristesse Contempo-
raine i els escocesos Young Fathers, 
entre molts altres.e
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La Mercè porta  
la música a la platja  

del Bogatell
Manel, Txarango i La Troba Kung-Fú 

tocaran en un nou escenari de la festa major  

MÚSICA

Gairebé noranta concerts gratuïts 
inclou la programació musical de la 
Mercè, que s’escamparà per dife-
rents espais de Barcelona del 19 al 
23 de setembre, tot i que el dilluns 
22 no n’hi haurà cap. La principal 
novetat és la incorporació d’un es-
cenari batejat amb el nom de Medi-
terràniament a la platja del Boga-
tell. Hi actuaran el dia 23 Manel, 
Txarango i La Troba Kung-Fú. Se-
rà un dels escenaris amb més afo-
rament de la festa major barceloni-
na, juntament amb el de l’avinguda 
Maria Cristina i els del parc del Fò-
rum, entre els quals n’hi haurà un a 
la plataforma marina.  

Segons el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament, Jaume Ciurana, fer 
“tres grans concerts gairebé simul-
tanis a diferents llocs” permetrà que 
el públic tingui “més comoditat” i 
evitarà grans aglomeracions en un 
únic espai.   

El comiat de la Plateria 
L’oferta musical de la festa major 
barcelonina se la reparteixen Mer-
cè Música, el BAM (Barcelona Acció 
Musical) i les emissores de ràdio Ca-
dena 100, Europa FM i Los 40 (que 
organitzen concerts d’Antonio 
Orozco, Búhos i Dani Martín, entre 
d’altres). El pressupost municipal 
de les produccions musicals de la 
Mercè és de 600.000 euros. Damm 
hi aporta 150.000 euros més desti-
nats als concerts a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm (on el dia 20 actua-
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‘Temps’: la llibertat absoluta 
de Quim Masferrer

amb què Masferrer va començar a 
treballar és “la màxima llibertat” es-
cènica, i va trobar que el millor ex-
ponent d’estar de tornada de tot i de 
poder-s’ho permetre tot sense por a 
represàlies és un personatge a qui 
li queda una hora i mitja de vida. A 
més de llibertat, i de no haver de te-
nir por al ridícul, el personatge li 
ofereix la possibilitat de treballar 
amb una àmplia pàtina de colors.  

En els últims instants de la vida 
d’una persona hi conflueixen “el 
dubte, la contradicció i el misticis-
me”, explicar Masferrer. Ell abor-
da aquest moment amb humor i 
l’aprofita per esbravar-se dels fets 

de l’actualitat política i social que el 
fan indignar, però també hi transita 
amb respecte i amb la intenció de no 
caure en frivolitats. “Els últims no-
ranta minuts de la teva vida han de 
ser desendreçats per força”, diu 
Masferrer. De fet, Temps trenca 
amb el plantejament clàssic dels es-
pectacles amb presentació, nus i 
desenllaç, i funciona com un comp-
te enrere –hi ha un cronòmetre a 
l’escenari– del qual el públic ja sap 
el final. “No hi ha espòilers possi-
bles, al final em moro”, recorda. 

Temps és el segon espectacle que 
Masferrer fa des que porta en soli-
tari el Teatre de Guerrilla. A dife-
rència del primer, El xarlatan, en 
què feia tots els papers de l’auca, en 
aquest espectacle va incorporar la 
figura del director, i ha tingut un 
còmplice de luxe, Ramon Fontserè, 
el director d’Els Joglars.e

El personatge de Quim Masferrer a Temps no perd 
el sentit l’humor minuts abans de morir. DAVID RUANO

TEATRE

Quim Masferrer va estrenar Temps 
a l’edició del festival Temporada Al-
ta del 2012, però l’aparició del pro-
grama El foraster a la seva carrera va 
fer que la gira de l’espectacle quedés 
interrompuda. “Sembla que el vaig 
estrenar fa sis mesos”, diu l’actor so-
bre les sensacions que li produeix 
reprendre l’espectacle des d’avui i 
fins al dia 21 a la sala Barts. Després 
de 54 bolos arreu del territori, l’es-
pectacle es podrà veure per prime-
ra vegada a Barcelona. La premissa 
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