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CANTADA D’HAVANERES
del 19 al 25 de maig

Data Hora Població Comarca Província Adreça Grup d’havaneres

19 maig 11:30 BARCELONA BARCELONÈS Barcelona Creu Coberta (Sants) MAR I VENT

19 maig 12:00 MOLLERUSSA PLA D’URGELL Lleida Teatre L’Amistat PORT BO

19 maig 21:30 LLAFRANC BAIX EMPORDÀ Girona Hotel Llafranc PORT BO

20 maig 12:30 FORALLAC BAIX EMPORDÀ Girona Jardins de l’Empordà LA TAVERNA
- Fonteta

20 maig 18:00 IGUALADA ANOIA Barcelona Parc Xemeneia PESCADORS 
de Cal Pasqual DE L’ESCALA

20 maig 21:00 ARENYS DE MAR MARESME Barcelona Museu Marés LA VELLA LOLA
de la Punta

20 maig 21:00 BARCELONA BARCELONÈS Barcelona Barri de la Marina MAR I VENT

20 maig 21:00 LLAFRANC BAIX EMPORDÀ Girona Pastarada - Terrassa PORT BO
- Terramar

20 maig 22:00 BADALONA BARCELONÈS Barcelona Plaça de la Constitució BERGANTÍ
(Dalt la Vila)

21 maig 17:00 VILASSAR DE MAR MARESME Barcelona C/ Lluís Jover MESTRE D’AIXA

25 maig 17:30 BARCELONA BARCELONÈS Barcelona Carrer Begur MAR I VENT

25 maig 22:00 L’HOSPITALET BARCELONÈS Barcelona Parc de l’Alhambra MAR BRAVA
DE LLOBREGAT
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Als anys 60 van tenir Dy-
lan. Als 70, Bowie. Als 80,
Joe Strummer. I als 90,
entre d’altres, Chris Cor-
nell, icona –tot i no haver-
ho volgut ser mai– d’una
generació, la del grunge,
que després de Kurt Co-
bain (1994), Layne Staley
(2002) i Scott Weiland
(2015), veu perdre un al-
tre dels seus referents.
Cornell, cantant de
Soundgarden (i també de
bandes com ara Temple Of
The Dog i Audioslave), va
ser trobat mort ahir al la-
vabo d’un hotel després
d’haver ofert un concert
amb Soundgarden a De-
troit. El metge forense va
determinar que la mort
s’havia produït per asfíxia,
i això va confirmar les pri-
meres hipòtesis de suïcidi.

Cornell, que tenia 52
anys, era el cantant amb
millors facultats vocals de
tots els que van irrompre
en el Seattle de finals dels
anys 80, tot i que a nivell
de vendes i popularitat del
grup que liderava, Sound-

garden, sempre van anar
un esglaó per sota de Nir-
vana i Pearl Jam, puntals
d’una escena (l’última
gran escena del rock) que

va veure créixer també
grups com ara Mudhoney,
Alice in Chains i Screa-
ming Trees.

Sintonitzant, amb la se-

va veu totpoderosa, amb
les angoixes, dolors i tur-
ments d’aquella genera-
ció, Cornell (novè millor
cantant de la història, se-

gons Rolling Stone) va po-
sar veu a discos clàssics de
l’època com Badmotorfin-
ger (1991) i Superunk-
nown (1994), el disc amb
les tres cançons més cone-
gudes del grup: Fell On
Black Days, Spoonman i
Black Hole Sun. Escoltar
Cornell, en aquesta últi-
ma, arribar a unes octaves
inabastables per a la majo-
ria de cantants, ajuda a en-
tendre que els metges
l’obliguessin a cancel·lar
part de la gira d’aquell any
davant del perill de mal-
metre’s per sempre més
les cordes vocals.

Una antiestrella
Cornell, que durant l’ado-
lescència havia patit for-
tes depressions i no va
quedar al marge de les ad-
dicions a les drogues de
tantes altres antiestrelles
del grunge, però, va encai-
xar tan malament com
Kurt Cobain (cantant de
Nirvana) i Eddie Vedder
(de Pearl Jam) el seu nou
estatus messiànic, la qual
cosa explica, en bona part,
la dissolució (tot i que,
temps més tard, es reagru-

parien) de Soundgarden,
l’any 1997.

Euphoria Morning
(1999), el primer disc en
solitari d’un tòtem del
grunge, va obrir un camí
en el qual Cornell explora-
ria camins sovint molt
allunyats del rock fosc i
dur dels seus inicis, com es
posaria de relleu amb
Scream (2009), un disc
amb discutides textures
electròniques que no li va
servir per connectar amb
una generació més jove
com sí que havia fet, pocs
anys abans, amb el grup
Audioslave, compartit
amb diversos membres de
Rage Against The Machi-
ne, o amb el tema princi-
pal del film de James Bond
Casino Royale.

Cornell va cantar en
tres ocasions a Barcelona:
l’any 1996, en l’ocàs de
Soundgarden, al Palau de
la Vall d’Hebron; el 1999,
en solitari, a L’Aliança del
Poble Nou; i l’any passat,
pocs minuts després que
es conegués la mort de
Prince (a qui va recordar
amb Nothing Compares 2
U), al Liceu. ■

Chris Cornell, cantant de Soundgarden i icona generacional (malgrat no
haver-ho volgut ser mai) del ‘grunge’, mor als 52 anys per causes no revelades

Guillem Vidal
BARCELONA

La veu de l’angoixa

Cornell, al Festival Pinkpop d’Holanda, l’any 2009 ■ EFE

Taller de Músics va crear
la marca Flamenco a Ciu-
tat Vella. Fa uns anys, va
voler ampliar la mirada in-
corporant la dansa pujant
bona part de les actua-
cions al Mercat de les Flors
(que el vinculaven al movi-
ment de Flamenco Empí-
rico). Aquest 2017, per fi,
arriba el moment d’es-
campar el cartell molt més
enllà. El festival s’allargà
fins al 28 de maig i inclou
actuacions al Centre Arte-
sà Tradicionàrius, l’Audi-
tori, el Palau de la Música,

la Biblioteca de Catalunya
i el centre cívic Besòs, a
més del Taller i el Mercat.

Avui arrenca amb una
flash mob de la danzaora
Rocío Molina i un progra-
ma, Es la hora, que fabula

sobre el moment clau d’un
torero quan es vesteix
abans d’enfrontar-se al
ruedo. La peça parteix del
suport d’uns mossos d’es-
pases retirat i el ball de Na-
cho Blanco i Eli Ayala, que

es posaran el traje de lu-
ces. Molina presentarà,
aquest cap de setmana, el
Caída del cielo. La rumba
100% també tindrà cita a
l’exterior de l’Auditori el
diumenge 28 amb Mucha-
co & Los Sobrinos. Les fu-
sions seran entre el fla-
menc i el sufí a càrrec de
Pedro Berruezo (Auto Su-
fi Ciencia) o el flamenc i la
música tradicional valen-
ciana (Flamencianes). Pe-
pe Motos manté la reivin-
dicació del cajón (Kódigo
Flamenco).El Ciutat Fla-
menco també ofereix clas-
ses magistrals, com ara la
que impartirà David Lei-
va, guitarrista que s’està
dedicant a transcriure en
partitura el duende de Pa-
co de Lucía, Camarón o
Enrique Morente. ■

Flamenc a tot Barcelona

J.B.
BARCELONA

El Festival Ciutat
Flamenco amplia el
seu radi de
col·laboradors

Rocío Molina presenta ‘Caída del cielo’ al Mercat de les
Flors, dissabte i diumenge ■ PABLO GUIDALI


