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MÚSICA

ESPECI
A
I CICLE L FESTIVALS
S D’EST
IU

2018

POP, ROCK, CLÀSSICA,
JAZZ, ELECTRÒNICA...
Concerts a la platja o en ports de poblacions costaneres, en places de pobles i ciutats,
en masies, a la muntanya o en castells i altres edificis amb segles d’història.
Gaudiu dels escenaris, gaudiu de la música, gaudiu de l’estiu!
PER BORJA DUÑÓ AIXERCH

Ítaca, Cultura i Acció

Estereofònics

Nits de Jazz al Terrat de la Pedrera

Festivals de Calonge

Baix Empordà
Del 17 de maig al 8 de juliol

Castell, Platja d’Aro i S’Agaró
Del 2 de juny al 22 de setembre

Barcelona
Del 8 de juny al 15 de setembre

Calonge
Del 16 de juny al 29 de setembre

La cultura que
transforma l’Empordà

Un festival de festivals
que dura tot l’estiu

Concerts al capdamunt
de la Casa Milà

Nous aires al castell de
Calonge

Una desena de municipis del Baix Empordà acullen des de mitjans de maig el
festival Ítaca, Cultura i Acció, que
s’allarga fins al 8 de juliol. Encara sou a
temps d’anar a veure El Petit de Cal Eril,
Xarim Aresté i Fetus al Castell de la Bisbal; de ballar swing amb la Barcelona
Jazz Orquestra a la plaça Catalunya de
la Pera; de sentir cantar Roger Mas a la
ciutat ibèrica d’Ullastret o de gaudir del
Somiatruites d’Albert Pla a la platja de
Port Bo de Calella de Palafrugell.

Estereofònics presenta un programa de
fins a 77 concerts en 113 dies que s’allarga tot l’estiu i on hi caben músiques per
a tots els gustos: des de pop rock fins a
música clàssica, passant pel jazz i les havaneres. A més, la major part dels concerts són gratuïts i a l’aire lliure, distribuïts entre el Festival Nits de Jazz, el
Cicle de Sardanes i Havaneres, el Desemboca Rock’n’roll Festival o el Festival Internacional de Música de S’Agaró,
entre d’altres.

Totes les nits de divendres i dissabtes
d’estiu, fins al 15 de setembre, la Pedrera ofereix concerts de jazz al seu terrat,
amb una entrada que inclou visita a
l’Espai Gaudí, concert i copa. Destaquen noms de sobres coneguts per als
aficionats al jazz com Mariola Membrives Trio, Oriol Roca Trio, Felix Rossy
Quintet o Gabriel Amargant Trio. Hi ha
la possibilitat, a més, de gaudir de la visita nocturna per diferents espais de la
Pedrera en grups reduïts.

Després de set anys sota el nom d’{Interludi}, neix Festivals Musicals de Calonge, una nova iniciativa que no vol limitar-se només a la temporada estiuenca i també vol programar espectacles
d’arts escèniques. De moment, va iniciar-se amb un concert de Jo Jet i Maria
Ribot i continuarà amb les actuacions
de La Principal de la Bisbal, Biflats,
Neus Mar i Imma Presas i el musical
amateur Ballant sota la pluja. Tot, al
castell de Calonge.

Jornades Musicals a l’Ermita

Festival Jardins de Pedralbes

Festival d’Estiu Alella 2018

Grec

Ulldecona
Del 27 de maig al 27 agost

Barcelona
Del 6 de juny al 14 de juliol

Alella
Del 16 de juny al 21 de juliol

Barcelona
Del 17 de juny al 31 juliol

Música i pintures
rupestres

Grans noms al Palau
Reial

Concerts i natura per
maridar amb bons vins

Associacions il·lustres,
música i escena

Convertides des de fa anys en l’epicentre musical del Montsià durant els diumenges d’estiu, les Jornades Musicals
acosten la música a l’entorn únic de l’ermita de la Pietat, on es conserven pintures rupestres i des d’on es tenen unes
vistes meravelloses sobre la vall. Los Saxos del Averno, Bemba Saoco, The Fuzillis i A Contra Blues són alguns dels
grups que encara han de passar per un
cicle que va començar al maig i s’allarga fins a l’agost.

En marxa des del 6 de juny, el Festival
Jardins de Pedralbes continua durant la
primera quinzena de juliol amb noms
internacionals de l’altura de Zaz, Goran
Bregovic, Angus & Julia Stone, George
Benson, The Jacksons, Fleet Foxes o
Katie Melua. L’idíl·lic entorn del Palau
Reial acull també l’1 de juliol el Dia de la
Música en Família by Minimúsica i concerts com els de Niña Pastori, Salvador
Sobral o el que reuneix Christina Rosenvinge, La Casa Azul i Mr.K!

Nascut el 2005, el Festival d’Estiu
d’Alella continua apostant per la combinació d’art i natura amb actuacions
musicals i espectacles infantils i acollint
també el Festival Bouquet Alella, amb
un particular maridatge de música, vi i
gastronomia. Després del tret de sortida amb el Liceu a la Fresca, el Festival
d’Estiu continua amb els concerts de
Joan Dausà, Bas Kisjes Big Band, Paula Valls i Paula Domínguez amb Vicenç
Solsona.

Inaugurat el 17 de juny amb el concert
del Sónar de Ryuichi Sakamoto i Alva
Noto, el Grec musical s’allarga durant
tot el juliol i ens porta noms com Pat
Metheny, Cécile McLorin Salvant, la
bailaora Rocío Molina amb Sílvia Pérez
Cruz, Enric Montefusco presentant Los
Coros de Medianoche amb convidats
il·lustres, Albert Pla i el seu nou espectacle Miedo amb Raül Refree, el folk ibèric de Coetus o Lídia Pujol recordant
Raimon Panikkar amb Iter Luminis.

www.itacacultura.cat

www.turismeulldecona.com

www.estereofonics.com

www.festivalpedralbes.com

www.lapedrera.com

www.festivalalella.cat

http://festivalsdecalonge.cat

www.festivalgrec.barcelona
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Vida

FeMAP

Vilanova i la Geltrú
Del 28 al 30 de juny

Pirineus
Del 29 de juny al 26 d’agost

Un gran festival ‘indie’
en un entorn relaxat

Música a les comarques
de muntanya

Cartell de luxe per al cinquè Vida, consolidat com una alternativa als macrofestivals indies de Barcelona. En l’entorn relaxat de la Masia d’en Cabanyes
–i el meravellós bosc que l’envolta– s’hi
podran veure artistes internacionals
com Franz Ferdinand, St. Vincent, Iron
& Wine i They Might Be Giants, però
també grans noms d’aquí com Albert
Pla, Núria Graham, The New Raemon
amb McEnroe, Joe Crepúsculo, Mourn,
Maga o El Petit de Cal Eril.

El Festival de Música Antiga dels Pirineus arriba a la vuitena edició amb una
programació de 52 concerts que sonaran en 37 municipis diferents de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Berguedà, el Ripollès, el Solsonès, la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Rosselló, l’Alta Cerdanya i
Andorra. A més, com a novetat, enguany
el FeMAP ofereix les Escapades Musicals, amb allotjament, per gaudir de la
música i del territori.

www.vidafestival.com

VIDA FESTIVAL

www.femap.cat

No Surrender
Vilanova de Bellpuig
Del 29 al 30 de juny

El festival d’homenatge
a Bruce Springsteen

St. Vincent.

Vilanova de Bellpuig es revoluciona durant dos dies per retre homenatge a
Bruce Springsteen amb la banda de rock
més nombrosa del món, a la qual et pots
apuntar si toques un instrument, i que
enguany es reunirà per tocar la cançó
Badlands, que es gravarà per fer-li arribar al seu autor. Després es tornarà a
tocar No surrender, la de l’any passat. A
més, concerts de George Mileson, Tremendos, The Blood Brothers i Thunder
Road.

http://nosurrenderfestival.com

Clownia

Be Prog! My Friend

Sant Joan de les Abadesses
Del 28 al 30 de juny

Barcelona
Del 29 al 30 de juny

Cinquè aniversari del
festival dels Txarango

Cita per als fans del
rock progressiu

El festival de Sant Joan de les Abadesses que organitzen els Txarango arriba
enguany a la seva cinquena edició i amb
totes les entrades exhaurides. Amb Amparanoia, Els Catarres, Doctor Prats,
Roba Estesa, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Koers, Sabor de Gràcia i
molts més, la Ciutat de Clownia farà
possible durant tres dies aquella utopia
que el grup va imaginar, en què la cultura és una veritable eina de transformació social.

Els fans del rock i el metal progressius
tenen una cita ineludible l’últim cap de
setmana de juny al Poble Espanyol.
Amb caps de cartell com el supergrup liderat per Maynard James Keenan, A
Perfect Circle, o l’exguitarrista de Genesis, Steve Hackett, el festival farà les
delícies dels amants de la música de guitarres més elaborada. En aquesta cinquena edició també hi actuaran Pain of
Salvation, Sons of Apollo, Baroness o
Burst.

www.clowniafestival.cat

www.beprogmyfriend.com

Concerts d’Estiu

CONCERTS D’ESTIU

Barcelona
Del 28 de juny al 26 de juliol

Música i Modernisme al
recinte de Sant Pau
Inaugurats amb l’actuació de la Fundación Tony Manero, els Concerts d’Estiu
del Recinte Modernista de Sant Pau se
celebren tots els dijous del mes de juliol, amb propostes tan atractives com
l’indie folk somiador de la cantautora
d’origen sirià Bedouine, el projecte de
música folk Ethno Catalonia, la cançó
d’autor de Roger Mas o la fusió flamenca de Las Migas, amb la nova veu de Bego Salazar. Música de qualitat en l’entorn ideat per Domènech i Montaner.

www.santpaubarcelona.org

Bedouine.
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Desfolca’t
Calaf i l’Alta Segarra
Del 29 de juny a l’1 de juliol

Música popular i
tradicional a Calaf
Arriba la 27a edició del Desfolca’t, Festival de Música Popular i Tradicional de
Calaf i l’Alta Segarra. Kepa Junkera,
Moxie, Lídia Pujol, Pau Riba, Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic, Pony Pisador, Duetu, Cor de Carxofa, La Viu Viu,
Ballaveu i Vent Endins actuaran en diverses localitzacions de la vila, com el
Casino, la capella de l’Antic Hospital o
la plaça Gran. També hi haurà el concurs de música itinerant al mercat i concerts d’alçada al campanar.

http://desfolcat.cat

R(oles)
Barcelona
Del 30 de juny a l’1 de juliol

El talent femení del
flamenc
Nou Barris recupera el seu festival de
flamenc renovat, feminista i gratuït,
dins de L’Estiu, al Pati. R(oles) aposta
per veus femenines que han nascut,
s’han format o bé han desenvolupat la
seva carrera a Barcelona i té com a plat
fort un concert de Mayte Martín amb la
guitarra d’Alejandro Hurtado. També
hi actuarà María José Llergo amb la violinista Elisa Prenda, Anna Brenes i el
duo format per Alba Guerrero i Isabelle
Laudenbach.

Hooligans de Poesia i +.

ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/estiu-al-pati

Nits de Clàssica

100% Jazz

Rock Fest Barcelona

Festival Castell de Peralada

Girona
Del 30 de juny al 29 de juliol

Barcelona
Del 4 de juliol al 8 d’agost

Santa Coloma de Gramenet
Del 5 al 7 de juliol

Peralada
Del 5 de juliol al 17 d’agost

Concerts a la Girona
monumental

Jazz a la terrassa del
Museu d’Història

El millor rock dur i
‘heavy metal’ del món

Un festival amb
escenaris històrics

Diferents escenaris del Barri Vell i l’Auditori de Girona acolliran els concerts
de Nits de Clàssica, que enguany vol retre homenatge a Leonard Bernstein en
el centenari del seu naixement programant algunes de les seves obres més conegudes. Les Talens Lyriques amb
Christophe Rousset, Carolyn Sampson,
Isabelle Faust, Stéphane Degout, Jakub
Józef Orlinski i Aaron Pilsan amb Kian
Soltani seran alguns dels protagonistes
de l’edició d’enguany.

Cada dimecres, del 4 de juliol al 8
d’agost, el Museu d’Història de Catalunya ofereix a la seva terrassa situada davant del port de Barcelona les nits d’estiu 100% Jazz - Un segle d’història. El
centenari d’aquest gènere musical serà el fil conductor de les actuacions de
Lluís Coloma, dels Barcelona Swing Serenaders amb Ricard Gili a la trompeta,
del grup a cappella The Velvet Candles
i dels Old Cats Swing Band, els Cotton
Roots i els All Shakin’ Band.

Torna al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet una cita ineludible
per a tots els fans del hard rock i el heavy metal que, com tothom sap, són el públic més fidel del món. Com sempre
amb un cartell per caure de cul a terra:
Kiss, Ozzy Osbourne, Helloween, Scorpions, Judas Priest, Megadeth… És que
hi són gairebé tots els clàssics! I Accept,
Mägo de Oz, Lacuna Coil, Vixen... Tres
dies de guitarres a tota potència i melenes al vent.

Peralada pot seguir presumint de tenir
un dels grans festivals del país en espais
gòtics i renaixentistes únics. Com sempre, el cartell és de molta alçada: Rufus
Wainwright, Santana, Serrat, Carla
Bruni, Jonas Kaufmann o Sílvia Pérez
Cruz amb Marco Mezquida. La 32a edició s’inaugura amb el Rèquiem de Verdi interpretat per l’OBC, el Cor Intermezzo i les veus de Leah Crocetto, Ekaterina Gubanova, Charles Castronovo
i Alexander Vinogradov.

www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat

www.mhcat.cat

http://rockfestbarcelona.com

Els Vespres de la UB

www.festivalperalada.com

Festival Castell de Peralada.

Barcelona
Del 3 al 19 de juliol

Concerts a la fresca a la
universitat
Tornen Els Vespres de la Universitat de
Barcelona, que se celebren els tres primers dimarts i dijous de juliol al jardí de
l’Edifici Històric. En aquesta tretzena
edició, el cicle presenta les propostes joves i arriscades de grups i artistes com
Jorra i Gomorra, Sosun, L’Espiadimonis, Side Chick, Nuu i Melenas. L’entrada (per Diputació amb Enric Granados)
és gratuïta, i la terrassa, on hi haurà servei d’entrepans gurmet, estarà oberta Moxie.
des de les 18 h.

www.ub.edu/vespres

DESFOLCA’T

CASTELL DE PERALADA
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Festival de Sant Fruitós de Bages
Sant Fruitós de Bages
Del 5 al 26 de juliol

Música en un entorn
monumental
El Festival Internacional de Música
Clàssica de Sant Fruitós de Bages, que
se celebra al conjunt monumental del
monestir de Sant Benet, arriba enguany
a la seva 24a edició. La programació
compta amb el duo de violí i violoncel
dels germans Claret, el Carmina burana
de Carl Orff amb l’Orquestra Simfònica
de les Terres de Lleida - OJC, el piano de
Vladislav Bronevetzky i les veus de Sooyeon Kim i Mireia Pintó acompanyades
per Viviana Salisi al piano.

www.festivalsantfruitos.com

Nits d’Estiu
Barcelona
Del 5 al 26 de juliol

Música en directe al
Cafè del Gallery

POESIA I +

El Cafè del Gallery, restaurant i terrassa de l’hotel de quatre estrelles del carrer Rosselló, ha programat un cicle d’estiu que inclou sopar i música en directe.
Es farà tots els dijous de juliol, de 21.15 h
a 22.30 h, i hi actuaran el duo de piano
i veu Loka Linda (Carla Habermeyer i
Juan Americo), el també duo de piano
i veu barceloní Tea for Two, aquest a ritme de swing, i també hi sonaran les versions de cançons pop d’Alexandra & Oscar Larios (pare i filla).

http://www.galleryhotel.com

Poesia i +

Nowa Reggae

Caldes d’Estrac i altres municipis
Del 5 al 15 de juliol

Vilanova i la Geltrú
6 i 7 de juliol

El festival que combina
art, música i poesia

La cita dels amants de la
música jamaicana

13a edició del festival Poesia i + que organitza la Fundació Palau de Caldes
d’Estrac i que també se celebra a Canet
de Mar, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Alella, Arenys de Mar i Dosrius.
Enguany, amb Miquel Barceló i Pascal
Comelade, Maria Coma, Xarim Aresté,
Dolo Beltran i Anna Carné, Enric Montefusco, Ferran Palau, El Petit de Cal
Eril, Dolors Miquel, Albert Roig, Josep
Pedrals i una imatge potent inspirada
en els aficionats al futbol.

El Nowa Reggae, el festival pensat per
als amants de la música jamaicana, ja
sigui reggae, ska, rocksteady o dancehall, torna amb una tretzena edició al
parc de Ribes Roges de Vilanova i la
Geltrú. Alpha Blondy, el famós cantant
de reggae de la Costa d’Ivori, encapçala el cartell d’enguany, que també
comptarà amb artistes com la britànica Hollie Cook, The Gramophone Allstars Big Band, Soweto i Sr. Wilson &
The Island Defenders.

www.poesiaimes.cat

http://nowareggae.com

Vespres Musicals
Barcelona
Del 5 al 19 de juliol

De Ramon Llull a
música japonesa
El monestir de Santa Maria de Pedralbes ofereix una sèrie de Vespres Musicals amb concerts com Mare nostra,
projecte de la cantautora Rusó Sala que
posa música a textos de Ramon Llull a
partir de melodies antigues; Sons en l’espai, amb l’ensemble de música contemporània Barcelona 216, que interpreta
músiques de compositors com Morton
Feldman i Arvo Pärt; o Neiro, amb el
shakuhachi d’Horacio Curti i l’acordió
d’Esteban Algora.

http://monestirpedralbes.bcn.cat

Cafè del Gallery.
NITS D’ESTIU / GALLERY
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Vijazz Penedès

SONS DEL MÓN

CANET ROCK

Vilafranca del Penedès
Del 6 al 8 de juliol

Tòtems del jazz i el vi
del Penedès
Grans noms del panorama jazzístic internacional com Charles Lloyd, Ron
Carter, Avishai Cohen i Kenny Garrett
llueixen com a caps de cartell de la dotzena edició del Vijazz, el festival del Penedès que aposta pel maridatge del vi i
la música swingada. A més, el festival
acollirà també el cicle Elles i el Jazz,
amb les veus d’Eva Fernández en format trio, de Myriam Swanson i el seu
grup Magnolia i de Saphie Wells & The
Swing Cats.

Sons del Món.
Pupil·les.

http://vijazzpenedes.com

Pont a les Arts Sonores

Canet Rock

Schubertíada

Cruïlla

Martorell
Del 6 al 21 de juliol

Canet de Mar
7 de juliol

Vilabertran
Del 12 de juliol al 2 de setembre

Barcelona
Del 12 al 14 de juliol

Soul, funk i jazz al Pont
del Diable

El festival en què el sol
es pon i torna a sortir

El festival del lied
aposta pels joves

Eclecticisme i un gran
cartell internacional

El festival Pont a les Arts Sonores (PAS)
de Martorell arriba a la seva cinquena
edició amb una programació centrada
en el soul, el funk i el jazz i en què destaquen noms com Freedonia, Heshima &
The Soul Brothers (per primera vegada a l’estat espanyol), Aurora, Paula
Valls, Dom La Nena i Annie B. Els concerts, gratuïts, se celebraran durant tres
caps de setmana consecutius i tindran
com a teló de fons el Pont del Diable,
d’origen romà.

Cinquena edició de la nova etapa del Canet Rock des que es va recuperar el mític festival de finals dels anys 70. Amb
les entrades exhaurides i l’èxit assegurat, enguany la marató de concerts inclou grans noms de la música catalana
i valenciana com Txarango, Macaco, Els
Catarres, La Raíz, Els Amics de les Arts,
Zoo, Doctor Prats, Brams, Animal, la
Sra. Tomasa, Sense Sal o Pupil·les. Dotze hores de música ininterrompuda que
veuran pondre’s i tornar a sortir el sol.

Amb concerts a Vilabertran, Figueres,
Sant Quirze de Colera i Castelló d’Empúries, el festival dedicat a Franz Schubert i el lied vol potenciar la joventut
amb la participació de joves valors a la
primera Acadèmia de la Schubertíada i
un programa amb intèrprets com Katharina Konradi, Lise Davidsen, Andrè
Schuen, Natalia Labourdette, Trio VibrArt, Cosmos Quartet, Josep Ramon
Olivé i Mercedes Gancedo, la majoria
debuts a l’Estat.

Amb el pas dels anys, el Cruïlla no només s’ha guanyat la reputació de ser el
gran festival més eclèctic de Barcelona,
sinó també el més estimat pel públic local, enguany amb un cartell que inclou
grans noms internacionals com els de
David Byrne, Jack White o N.E.R.D, el
grup de Pharrell Williams. A més, també hi seran Bunbury, els francesos Justice i dos grups imprescindibles del hiphop: els eminents The Roots i el supergrup Prophets of Rage.

https://pas.martorell.cat

www.canetrock.cat

Musicab
Cabrils
Del 6 al 22 de juliol

Trenta anys de música a
Cabrils
El festival de música de Cabrils, Musicab, celebra la seva edició número 30
amb un programa eclèctic que combina
jazz, pop, cançó d’autor i música clàssica. Destaquen els noms de Paquito
D’Rivera, Mishima, Shirley Davis & The
Silverbacks, El Petit de Cal Eril, Pau
Vallvé, la Big Band Jazz Maresme i l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Tot en
espais a l’aire lliure com Can Barba o la
plaça de l’Església i amb programació
també per als més petits.

www.musicab.cat

Sons del Món
Diverses poblacions de l’Empordà
Del 6 de juliol al 4 d’agost

Música i vins amb
DO Empordà
Gloria Gaynor, Els Catarres, Joan Dausà, Antonio Orozco, Michael Nyman,
Macaco o Sergio Dalma són alguns dels
artistes de gran format que actuaran
aquest estiu al Sons del Món, un festival
que combina vi i música en diversos espais de l’Empordà. Hi haurà, però, una
programació en un format més íntim
que se celebrarà en diferents cellers i
que comptarà amb artistes com Manu
Guix, Judit Neddermann, Paula Valls i
Maria del Mar Bonet.

https://sonsdelmon.cat

Txarango.

www.schubertiada.cat

www.cruillabarcelona.com
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CRUÏLLA

Barna’n’Roll
Barcelona
13 i 14 de juliol

Punk internacional i la
nova escena catalana
Tercera edició del Barna’n’Roll, amb
caps de cartell com Cock Sparrer, Descendents, Jello Biafra, Sick of It All o
Gatillazo. A més, la nit del 13, la Sala
Upload del Poble Espanyol serà testimoni de la nova escena del punk rock a
Catalunya amb una nit batejada com
Fem d’Aquí i grups com Penny Cocks,
Panellet, Batec, Krang, Violets, Disaster
Jacks, Llacuna i Paüra. Dos grups catalans, Crim i La Inquisición, també formaran part de la programació principal.

Jack White.

http://barnanroll.com

Sons Solers

Portalblau

Sant Pere de Ribes
13 de juliol

L’Escala
Del 13 al 29 de juliol

El festival ‘slow’ i
quilòmetre zero

Música i teatre a
l’Escala i Empúries

Mishima, Ramon Mirabet, Animal,
Luthea Salom i Guillem Roma actuaran a la finca Mas Solers de Sant Pere
de Ribes, en un festival que s’autodefineix com a slow i que valora molt especialment qüestions com l’entorn natural on s’ubica, una programació de quilòmetre zero, una proposta gastronòmica pròpia i una aposta per la
comoditat que permeti gaudir dels
concerts sense cues, sense solapaments i sense massificació.

La Fura dels Baus, Quico Pi de la Serra,
Petitet i la seva Rumba Simfònica,
Balkan Paradise Orchestra, Halldor
Mar, Estrella Morente, Mishima i Maria Arnal & Marcel Bagés actuaran al
Portal Blau de l’Escala, que també inclou els concerts al fòrum romà d’Empúries, enguany amb Jorge Drexler, Ramon Mirabet i Joan Dausà. A més, també hi haurà una lectura dramatitzada de
la Lisístrata d’Aristòfanes i l’espectacle
de carrer Bot Project.

www.sonssolers.cat

http://portalblau.cat

Festival de Cap Roig
Calella de Palafrugell
Del 13 juliol al 22 d’agost

Uns jardins musicals
tocats pel Mediterrani
Els idíl·lics Jardins de Cap Roig ofereixen un any més un cartell d’alçada en un
entorn relaxat i a l’aire lliure. Hi haurà
des de clàssics com Luis Miguel, Bryan
Ferry, Joan Baez o Manolo García fins a
superestrelles com Sting (amb el músic de reggae Shaggy) o propostes més
joves com les de Joan Dausà i Els Catarres. Noms com Juanes, Rosario, Macaco, James Blunt o Andrea Bocelli també formaran part d’un cartell variat i
amb noms per a tots els públics.

http://caproigfestival.com

Festival de la Porta Ferrada
Sant Feliu de Guíxols
Del 13 de juliol al 20 d’agost

Un clàssic de l’estiu a
l’Empordà
El festival de Sant Feliu de Guíxols, un
clàssic que ja va per la 56a edició, porta grans noms internacionals com Ricky Martin, Rubén Blades, Maceo Parker, Caetano Veloso cantant amb els
seus fills Tom, Zeco i Moreno, i Jack
Johnson presentant nou disc en exclusiva a Catalunya. També hi seran Txarango, Estopa, Joan Manuel Serrat i
Adrià Puntí, i els amants de la clàssica
podran veure Andrei Gavrilov, James
Rhodes o el Cor de Sant Petersburg.
CANET ROCK

www.festivalportaferrada.cat
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David Guetta.

BCN BEACH FESTIVAL

Festival Pau Casals

Barcelona Beach Festival

Anòlia

Festival d’Estiu de Tarragona

El Vendrell
Del 13 al 24 de juliol

Barcelona
14 de juliol

Igualada
Del 14 al 21 de juliol

Tarragona
Del 14 de juliol al 16 de setembre

Música per recordar la
Primera Guerra Mundial

Els DJ internacionals
més populars

Trenta anys del festival
musical d’Igualada

La música d’estiu torna
a Tarragona

La relació del gran violoncel·lista del
Vendrell amb la Primera Guerra Mundial és el fil conductor del 38è Festival
Internacional Pau Casals. Steven Isserlis oferirà els concerts Música, guerra
i nacionalisme, amb l’Orquestra Simfònica Camera Musicae, i El violoncel en
temps de guerra. També s’interpretarà
repertori alemany, música barroca i la
de compositors que van patir directament la guerra a mans de l’organista
Gerhard Weinberger.

Entre la platja del Fòrum i el Parc de la
Pau, és a dir, entre Barcelona i Sant
Adrià de Besòs, té lloc aquest festival
que reuneix alguns dels noms més populars de la música electrònica actual.
Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso,
The Chainsmokers, David Guetta i Don
Diablo són alguns dels noms que desfilaran per les cabines d’un esdeveniment
per a aquells que busquin emocions fortes i vulguin ballar fins a altes hores de
la matinada.

El Festival Anòlia d’Igualada celebra
enguany la seva edició número 30 amb
concerts gratuïts al Parc Central, el pati del Museu de la Pell i la plaça de Cal
Font. El concert inaugural va a càrrec de
Buhos i de Sau 30 –que precisament
commemora el trentè aniversari de
Sau–, i també hi actuaran Joan Dausà,
Judit Neddermann, l’exlíder dels
Obrint Pas Xavi Sarrià, Roba Estesa i Els
Catarres, a més dels grups igualadins
Xillona i JoKB.

Després d’una aturada d’un any, torna
el Festival d’Estiu de Tarragona amb
una programació que s’estén per tota la
ciutat. Ara Malikian, El Dúo Dinámico,
Pablo Alborán, Joan Manuel Serrat,
Sergio Dalma, Sara Baras, Joan Dausà
i Kepa Junkera són alguns dels artistes
que actuaran en aquesta divuitena edició, que també aixopluga altres programacions com La Capsa de Música, el
Bouquet Festival i el Festival Sota La
Palmera.

www.auditoripaucasals.cat

http://bcnbeachfestival.com

www.igualada.cat

Cantilafont
Festival Cantilafont.

http://teatres.tarragona.cat

Acampada Jove

Sant Boi de Lluçanès
14 de juliol

Montblanc
Del 19 al 21 de juliol

Els Catarres.

Descobrir el Lluçanès a
través de la música

La música mestissa i
festiva més jove

El Cantilafont, Festival d’Arts del Lluçanès, és un esdeveniment itinerant
que cada any se celebra en un indret diferent amb la idea de transformar espais a través de la creació i, d’aquesta
manera, recuperar-los de l’oblit. Aquest
any es farà a Sant Boi de Lluçanès i hi actuaran grups com Mishima, El Petit de
Cal Eril, Max Meser, Nyandú i Jo Jet &
Maria Ribot, però també hi haurà propostes d’arts escèniques i gastronomia
de proximitat.

L’Acampada Jove de Montblanc, que
s’autodefineix com el “festival políticomusical de referència als Països Catalans”, arriba a la seva 23a edició aquest
mes de juliol. Hi actuaran grups i artistes com Senyor Oca, La Raíz, Txarango, Germà Negre, Els Catarres, Xavi
Sarrià i el Cor de la Fera, Koers, Buhos,
Gemma Humet, Roba Estesa i Doctor
Prats, entre molts altres. A més, hi haurà xerrades, tallers, esports i actuacions
de cultura popular.

http://cantilafont.cat

CANTILAFONT

ARTS D’ESTIU

http://acampadajove.cat
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Altacústic
Altafulla
Del 19 al 21 de juliol

Share Festival
Barcelona
20 i 21 de juliol

Rita Ora.

Música independent a
Altafulla

Nou festival solidari al
Poble Espanyol

The Unfinished Sympathy, Harrison
Ford Fiesta, Minova, El Petit de Cal
Eril, Xarim Aresté, Judit Neddermann,
Daniel Lumbreras i Clementina actuaran al Festival de Música Independent
d’Altafulla, l’Altacústic. Els concerts es
faran en tres escenaris: el del Pou, que
acollirà les actuacions de format més
gran; el de la Placeta, on s’han programat les propostes més d’autor; i el de
l’Església, que servirà per descobrir els
nous valors.

El Share és un nou festival que neix
aquest any al Poble Espanyol i que vol
unir música i solidaritat promovent una
sèrie d’accions que conviden els assistents a guanyar entrades gratuïtes alhora que donen suport a diverses causes
com la lluita contra el canvi climàtic, els
drets humans, l’educació infantil o la
pobresa extrema. Hi actuaran artistes
com Rita Ora, Abraham Mateo, Morat,
Alfred Garcia, Álvaro Soler, Sebastián
Yatra i Gemeliers.

Jazz Festival l’Estartit

Salt Mortal

l’Estartit
Del 19 al 22 de juliol

Cal Rosal
20 i 21 de juliol

www.altacustic.cat

www.sharefestival.org

Jazz de qualitat a la
vora del mar

SHARE FESTIVAL

Dins del paraigua del Festival de Torroella, l’Estartit acull una sèrie de concerts estiuencs pensats per als amants
del jazz. Com a gran cap de cartell hi ha
Paquito D’Rivera, que, amb el trio del
pianista Pepe Rivero, portarà al Molinet
la gira internacional amb la qual està celebrant el seu 70è aniversari. O Sister,
Julian Lage Trio, Bruce Barth Trio, Stefano Bollani, Albert Cirera i els Tres
Tambors o Jonah Smith & David Soler
són altres dels noms del programa.

Música underground al
Konvent de Cal Rosal
Aquest mes de juliol, el Konvent de

Festival Arts d’Estiu. l’antiga colònia tèxtil de Cal Rosal, al

Berguedà, torna a acollir el Salt Mortal,
amb noms de l’escena underground
com Fasenuova, Headbirds, Fiera,
Cuello, Wind Atlas, Sergi Egea i molts
més. Tot, en un entorn que combina
natura amb història i patrimoni industrial català, i amb possibilitat d’acampada al jardí d’aquest antic convent reconvertit en centre d’art i de creació
permanent.

http://jazzestartit.cat

www.facebook.com/saltmortal

Bachcelona

Maldaltura

Barcelona
Del 19 al 24 de juliol

Llessui
20 i 21 de juliol

La música de Bach en
espais emblemàtics

Música a les muntanyes
de Llessui

Divulgar l’experiència de la música de
Johann Sebastian Bach a través de la interacció i dels seus aspectes més lúdics
i sorprenents és l’objectiu d’un festival
que des del 2011 ofereix el cicle integral
de les cantates del compositor alemany
en format participatiu. Bach en tots els
formats imaginables en espais com el
Palau de la Música, el Recinte Modernista de Sant Pau, el Palau Güell o la Casa Vicens.

Grups i artistes com Alberto Montero, El Petit de Cal Eril, Ferran Palau,
Gúdar, Kiwis, Los Ganglios, Manu Ferrón, Side Chick i Yawners pujaran
aquest estiu a 1.400 metres d’altitud a
respirar aire pur i actuar a la cinquena edició del festival de música de Llessui, una cita de petit format, singular
i de vocació inequívocament independent que se celebra en un entorn natural privilegiat com són les muntanyes
del Pallars.

ARTS D’ESTIU / ÓSCAR PENELO

JARDINS TERRAMAR

http://bachcelona.com

http://maldaltura.com

Sons del Camí
Manresa
Del 19 al 28 de juliol

Música i espiritualitat a
la capital del Bages
Coincidint amb les festes de Sant Ignasi, Manresa celebra el V Cicle de Músiques Contemplatives Sons del Camí
amb concerts al parc i l’atri de la Seu i
també als Jardins de la Casa Internacional d’Espiritualitat. Concerts de txalaparta tradicional i contemporània amb
Hutsun, de música siberiana amb Nadishana, i també el projecte d’Arianna
Savall, Hirundo Maris, la música mística d’Airun, la música antiga d’Evo i el
recital de Maria del Mar Bonet amb
Borja Penalba.

www.manresa.cat

Gregory Porter.

Artenou
Sant Boi i Cornellà de Llobregat
20 i 21 de juliol

Directes d’electrònica a
l’aire lliure
El festival de música electrònica Artenou se celebrarà el 20 de juliol als Jardins de Can Torrents de Sant Boi de Llobregat i, el 21, al Parc de Can Mercader
de Cornellà. Es tracta d’un festival a l’aire lliure, amb entrada gratuïta, en un
entorn natural i que vol trencar els estereotips associats a la música electrònica donant preferència als directes per
sobre de les sessions de DJ. Amb Apollo
T & Møed, Baiuca, Clément Bazin, Estère, Fujur i altres.

www.artenou.com
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Jardins Terramar

Talarn Music Experience

Sitges
Del 20 de juliol al 5 d’agost

Talarn
Del 27 al 29 de juliol

La música dels films de
J.A. Bayona

Música, còctels i
paisatge

En la nit inaugural, i en col·laboració
amb el Festival de Cinema Fantàstic de
Sitges, una orquestra simfònica dirigida per Fernando Velázquez interpretarà diverses de les músiques que ha compost per a les pel·lícules de Juan Antonio Bayona mentre se’n projecten imatges. Texas, Els Amics de les Arts, Joan
Dausà, Joana Serrat, Manu Guix, Luz
Casal, Rosario, Gregory Porter i Joan
Manuel Serrat també actuaran al Jardins Terramar.

El Talarn Music Experience torna amb
la seva tercera edició a Lo Quiosc, un escenari que us farà gaudir d’unes meravelloses vistes sobre el pantà de Sant
Antoni. S’hi proposen tres nits de música en directe i discjòqueis. Enguany,
amb les actuacions de Mishima, Gossos
i Maria Arnal & Marcel Bagés i les sessions de Miqui Puig, Luca Feller i Miguelito Superstar. Una bona combinació de
música de proximitat, gastronomia,
còctels i paisatge.

http://festivaljardinsterramar.com

http://loquiosc.com

Festival de Cambrils
Cambrils
Del 27 de juliol al 12 agost

Artistes de primera
línia al Parc del Pinaret
El Festival Internacional de Música de
Cambrils presenta enguany la seva 44a
edició. Enguany, el Parc del Pinaret de
la vila del Baix Camp veurà desfilar artistes de primera línia com Pastora Soler, Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience, Kase.O, Jorge Drexler, Miguel
Poveda, David Bisbal, Juanes, Sweet
California, La Pegatina, Bunbury i l’homenatge a Mecano Hija de la Luna, encapçalat per l’actriu i cantant Robin
Torres.

Bad Bunny.
REGGAETON BEACH FESTIVAL

www.festivalcambrils.com

Arts d’Estiu

Reggaeton Beach Festival

Pineda de Mar
Del 21 de juliol al 26 agost

Barcelona
28 de juliol

El festival de la costa
del Maresme

No et deixis la tovallola i
el banyador

Pastora Soler, Pasión Vega, Juanes,
Chenoa, Buhos, Animal, Salvador Sobral, Sara Baras i Els Catarres actuaran
en la vuitena edició de l’Arts d’Estiu de
Pineda de Mar, que compta amb el gran
recinte inaugurat l’any passat, on trobareu oferta gastronòmica i concerts
acústics. A més, també hi haurà una
programació d’humoristes amb Concerto a tempo d’umore i els monòlegs de David Guapo, Goyo Jiménez, David Amor
i Santi Rodríguez.

Segona edició del Reggaeton Beach Festival a Barcelona, que se celebra a la
platja del Fòrum amb un cartell ple
d’estrelles internacionals on destaquen
Bad Bunny, Daddy Yankee, Juan Magan, KaRoL G i Piso 21, entre molts altres. Catorze hores de concerts de música llatina i altres propostes relacionades amb el ball, l’esport o la gastronomia. Agafa tovallola i banyador, perquè
et podràs banyar a la platja i fer-hi activitats aquàtiques.

www.artsdestiu.com

Incognito.

MASI I MAS

www.reggaetonbeachfestival.com
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Unite with Tomorrowland

Festival de Música Antiga de Poblet

Santa Coloma de Gramenet
28 de juliol

Poblet
Del 10 al 12 d’agost

Música electrònica des
de Bèlgica

Els símbols del poder, la
fe i l’exili

Torna al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet aquesta extensió del
festival belga de música electrònica Tomorrowland. Es tracta d’un esdeveniment híbrid que combina actuacions en
directe de reconeguts discjòqueis internacionals i connexions via satèl·lit amb
el festival mare. Amb Galantis, Steve
Aoki, Quintino, Yves V, Kungs, Albert
Neve & Abel Ramos, Steve Angello,
Double Pleasure, Albert Gonzalez i
Ofenbach.

La sisena edició del Festival de Música
Antiga de Poblet, que dirigeix Jordi Savall, porta per títol La memòria i els símbols del poder, de la fe i de l’exili i estarà formada per quatre concerts: Camins
de l’exili i l’esperança, Early modern English music, Les nations de François
Couperin i Retaules espirituals. A més,
hi ha packs d’entrades de concert més
conferència, que aniran a càrrec de Josep Maria Bricall, Eduard Segarra i Josep Maria Gregori.

www.tomorrowland.com

www.poblet.cat

Festival Eufònic.

EUFÒNIC

Festival Mas i Mas

Festival de Torroella de Montgrí

Barcelona
Del 31 de juliol al 31 d’agost

Torroella de Montgrí
De l’1 al 19 d’agost

El festival de l’agost a
Barcelona

Clàssica amb arrels en
una vila musical

Setzena edició del Mas i Mas, el festival
que va néixer per omplir Barcelona de
música durant el mes d’agost. Durant
tot el mes, el Teatre Coliseum, la sala
Jamboree, el tablao Tarantos i el club
Moog acolliran més 200 actuacions que
inclouen el jazz, el blues, el soul o la música electrònica. La inauguració anirà
a càrrec de Lucky Chops i hi passaran
noms com Incognito, Electro Deluxe,
Andrea Motis Swing Tribute, Juan Perro Sexteto o Clarence Bekker Band.

A més del festival Fringe de talents
emergents i del Jazz Festival l’Estartit,
que acull sota el seu paraigua, el 38è
Festival de Torroella de Montgrí centra
la seva programació enguany en aquells
compositors que van buscar inspiració
en les músiques d’arrel popular. Obres
de Béla Bartók, Antonín Dvorák, Leós
Janácek, Joaquín Turina o Joaquín Rodrigo compartiran espai amb la música antiga de Bach i de Joan Cererols, en
el 400 aniversari del seu naixement.

DGTL Barcelona

Festival de Cadaqués

Barcelona
10 i 11 d’agost

Cadaqués
Del 4 al 15 d’agost

Música electrònica al
Parc del Fòrum

Un clàssic de l’Alt
Empordà

Torna al Parc del Fòrum la versió barcelonina del gran festival neerlandès de
música electrònica DGTL, un dels més
exitosos del món. Seran dos dies i quatre escenaris que faran les delícies dels
aficionats a la música dance internacional amb noms com Adriatique, Apollonia, DJ Tennis, KiNK, Solomun, Speedy
J, Amelie Lens, Carl Craig & Cassy, Fatima Yamaha, Hot Since 82, Jamie Jones, Maceo Plex, Mind Against, Oscar
Mulero o Rødhåd.

Edició que fa 47 del Festival Internacional de Música de Cadaqués amb una
vintena d’actuacions encapçalades per
Jarabe de Palo, Noa, l’Orquestra de Cadaqués amb Mayte Martín, Mishima,
Electro Deluxe i El Petit de Cal Eril, i
un cartell de col·leccionista realitzat
pel cineasta Albert Serra. Els concerts
es fan a l’església de Santa Maria, la Sala de l’Amistat i Sa Conca, amb activitats gratuïtes al passeig, a Portlligat i al
Portitxó.

www.masimas.com/festival

https://bcn.dgtl.nl

www.festivaldetorroella.cat

www.festivalcadaques.com
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Festigàbal

Eufònic

Barcelona
17 i 18 d’agost

La Ràpita, Amposta i altres
Del 30 d’agost al 9 de setembre

L’Heliogàbal a les festes
de Gràcia

Música d’avantguarda
amb paisatge ebrenc

Torna el Festigàbal, el festival d’estiu
del bar Heliogàbal i un clàssic de les festes majors de Gràcia, després de la cancel·lació forçada de l’any passat a causa dels atemptats de la Rambla. De moment s’han desvelat cinc dels artistes
que passaran pels Jardins de la Sedeta
i que podreu gaudir de forma gratuïta:
La Plata, Za!, Me and the Bees, Sandré
i el set de DJ de Museless, que s’encarregarà de fer-vos ballar fins a altes hores, són les primeres confirmacions.

Amb el final de l’agost arriba sempre
l’Eufònic, el festival de les Terres de
l’Ebre que combina art, música d’avantguarda i paisatge. Los Ganglios, North
State, Marion Harper, els portuguesos
Mira, Un Lobo!, el nord-americà Lawrence Rothman i els austríacs AVEC
són alguns dels grups confirmats. Com
sempre, amb seu a la Ràpita però amb
concerts i instal·lacions en altres indrets del territori com Ulldecona, Tortosa, Amposta o Miravet.

www.heliogabal.com

https://eufonic.net

Bioritme

Altaveu

Pantà de Sau, Vilanova de Sau
Del 23 al 26 d’agost

Sant Boi de Llobregat
Del 7 al 9 de setembre

Música i ecologia al
pantà de Sau

Trenta anys alçant la
veu

Sisena edició del festival de “música rebel” que fomenta l’economia sostenible, la salut natural, l’alimentació ecològica i l’activisme social. Txarango,
Lehendakaris Muertos, Xavi Sarrià, Els
Catarres, Buhos, Koers, Roba Estesa,
The Sey Sisters i Judit Neddermann
són alguns dels molts artistes que passaran pel pantà de Sau, en una programació que es completa amb xerrades,
tallers i altres activitats relacionades
amb la natura.

El Festival de Música i Cançó de Sant
Boi de Llobregat celebra 30 anys reivindicant el paper de la veu amb la creació
d’un guardó per premiar els cantants
més interessants del panorama musical. Un documental dels 30 anys de festival i una exposició de cartells commemoraran l’efemèride i, a més, hi haurà
l’espectacle propi Alça la veu, que unirà
artistes catalans reconeguts amb músics locals i comptarà amb Dolo Beltrán
com a mestra de cerimònies.

Aquelarre de Cervera

MMVV

Cervera
Del 24 al 26 d’agost

Vic
Del 12 al 16 de setembre

Música, bruixes i
correfocs

Trenta anys de Mercat
de Música Viva

Com cada any a finals d’agost, la capital de la Segarra es transforma amb la
festa del foc i les bruixes. Es faran servir
380 kilos de pólvora i tindran lloc la Fira del Gran Boc i el ritual del Mascle Cabró. De la programació musical, repartida per sis escenaris, destaquen els
concerts de grups com Ebri Knight, Roba Estesa, Doctor Prats, Itaca Band i
l’actuació exclusiva de la Companyia
Elèctrica Dharma, que torna als escenaris amb un concert complet.

Una setantena d’artistes passaran pel
Mercat de Música Viva de Vic en l’any
del seu trentè aniversari. Hi estrenaran
material artistes com Joan Miquel Oliver, Clara Peya, Ivette Nadal, Chicuelo, Alba Carmona, Joan Colomo, Guillamino, Nyandú, Toti Soler i Gemma Humet, Marc Parrot i The Pinker Tones &
Quartet Brossa, entre d’altres, i també
s’hi oferirà un concert col·lectiu que reunirà músics que han tingut una vinculació especial amb el festival.

http://bioritmefestival.org

www.aquelarre.cat

www.festivalaltaveu.cat

www.mmvv.cat

L’Hora del Jazz

Clara Peya.

Barcelona i altres localitats
Del 9 al 30 de setembre

Jazz català gratuït i a
l’aire lliure
El festival L’Hora del Jazz - Memorial
Tete Montoliu, que organitza l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, arriba enguany a la seva 28a edició, amb concerts de jazz a
l’aire lliure i gratuïts a la plaça de la Vila de Gràcia i amb ramificacions a Bigues i Riells, Vilafranca del Penedès, Girona i Tarragona. Carme Canela & Joan
Monné, Lucía i Horacio Fumero Duo o
Sabina Witt són alguns dels artistes que
formen el cartell.
MMVV

http://amjm.org
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Una fundación de CDC cobró dos
millones “de origen desconocido”
JESÚS GARCÍA, Barcelona
La principal fundación de Convergència ingresó dos millones de euros “de origen desconocido” entre 2012 y 2015, en plena etapa de Artur
Mas al frente del partido nacionalista y de la

El estudio de las cuentas corrientes elaborado por la Guardia Civil está ya en manos de José de
la Mata, el juez de la Audiencia
Nacional que investiga el caso
3%, el presunto pago de comisiones irregulares a Convergència
a cambio de la adjudicación de
obra pública. Decenas de empresas, según los investigadores, camuflaban como donaciones altruistas a las fundaciones lo que,
en realidad, eran mordidas para
hacerse con concursos públicos
de obras y servicios. Se da la circunstancia de que las cuentas estaban manejadas por los extesoreros del partido Daniel Osácar
y Andreu Viloca, ambos investigados por delitos de corrupción
en esta causa.
Tres de las cuentas estaban
especializadas en canalizar el
pago de donaciones de grandes
empresas adjudicatarias —Agbar, Copisa, Soler, Esteve Química, Cirsa o Teyco, por citar las
más generosas— y de particulares a los think tanks vinculados a la extinta Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC). Una de ellas, del Banc Sabadell, es la que cuenta con un

Generalitat. Así consta en un informe policial
al que ha accedido EL PAÍS y que detalla los
movimientos de las ocho cuentas bancarias
que manejaba la Fundació Catalanista y
Demòcrata (CatDem). Los depósitos revelan

mayor volumen de abonos: 9,6
millones. Y la que ha despertado
mayor suspicacia entre los investigadores. Existen 64 remesas
de cheques cuyo origen es “desconocido”. Lo mismo pasa con
nueve operaciones de traspaso
en efectivo y otras seis transferencias, también ignotas. En total, más de dos millones que los
investigadores, por ahora, no
han podido rastrear. Fuentes
cercanas al partido creen que
ese dinero puede corresponderse con aportaciones hechas en
actos públicos organizados por
CDC.
El caso 3%, aún en fase de instrucción, ha acumulado indicios
de que Convergència cobró un
millón de euros en comisiones
ilegales entre 2008 y 2013. Esas
mordidas proceden, presuntamente, de las donaciones aportadas por grandes grupos empresariales de casi todos los sectores económicos —construcción,
servicios, suministros, químico,
juegos— y se corresponden con
24 concursos públicos que se adjudicaron de forma irregular. La
tesis es que las fundaciones y el
partido funcionaban con un

que CatDem y la Fundació Fòrum Barcelona
ingresaron en esa etapa 16,9 millones, la mayoría procedentes de donaciones de grandes
empresas. Más de seis millones fueron abonados mediante cheques y en efectivo.

Tres cuentas
para gestionar
las donaciones
Los tesoreros y otros cargos
administrativos de Convergència eran titulares de las
cuentas abiertas por las
fundaciones CatDem y
Fòrum Barcelona. Tres de
ellas servían para canalizar
las donaciones de grandes
empresas, según la policía.
En total, esos dos organismos percibieron abonos por
16,9 millones de euros. La
mayoría de ese importe
corresponde a compañías, y
especialmente a las dedicadas a la construcción. En la
mayoría de ocasiones, optaban por realizar muchas
aportaciones, pero de cuantía moderada, según se
desprende del análisis de las
cuentas. También hay aportaciones de particulares y
otros ingresos procedentes
de entidades o cuyo rastro
resulta difícil de seguir.

principio de “caja única” —los
responsables económicos eran
los mismos en uno y otro lado—,
un sistema que permitía desviar
las donaciones y emplearlas en
la financiación del partido.
Ese método fue empleado ya
en la precuela del caso 3%, o sea
el caso Palau, que le valió a Convergència una condena por recibir 6,6 millones de euros en comisiones a cambio de la adjudicación de grandes obras públicas (Ciudad de la Justicia, línea
9 del metro) en la etapa de Jordi
Pujol. Una parte de ese dinero
llegó a Convergència mediante
falsos convenios de colaboración entre el Palau de la Música
(expoliado por Fèlix Millet y Jordi Montull) y la Fundación Trias
Fargas, cuyo prestigio quedó tan
tocado tras ese escándalo que
hubo de mutar el nombre por el
de CatDem. El asedio de la corrupción también forzó a Convergència a desaparecer y rebautizarse como PDeCAT.
El análisis de las cuentas bancarias sitúa los hechos más cerca en el tiempo y alcanza hasta
el otoño de 2015. La mayoría de
nombres de las empresas donan-

tes ya habían salido a la luz, pero el informe ratifica que siguieron efectuando aportaciones
hasta fechas muy recientes.
El análisis de otra de las cuentas
—de Caixabank, con un total de
3,4 millones en abonos— revela
que buena parte de los ingresos
se hacían con cheques. Solo en
ella figuran abonos de 39 empresas y 11 personas físicas, incluidos la mayoría de miembros de
la familia Carulla, propietaria
del conglomerado Agrolimen. El
efectivo, que dificulta el rastreo
de los fondos, fue empleado por
cinco empresas. La principal, la
constructora Copisa, en el epicentro de la trama del 3%, que
ingresó por esa vía 202.500 euros a la fundación CatDem.

Cuentas especializadas
El informe policial analiza también las cuentas de Nous Catalans —la sectorial de inmigración de CDC— y las de la Fundación Òmnium, pero no halla nada destacado. Aunque se limitan
a plasmar los movimientos bancarios, en sus conclusiones los
policías constatan que CatDem y
Fòrum Barcelona “obtienen parte de sus ingresos como consecuencia de donaciones realizadas por numerosas mercantiles”. Y subrayan que esas fundaciones “transfieren parte de fondos entre sus propios productos
bancarios”. En su opinión, tal
práctica muestra una “especialización” de las cuentas; algunas
de ellas, por ejemplo, dedicadas
a la “recaudación de donaciones”. También destaca, sin entrar en más detalle, que existen
“flujos económicos” entre Convergència y sus fundaciones.

REVISTA MUSICAL CATALANA W EB
28 DE JUNY DE 2018
DIVERSOS

MARIONA CARULLA ÉS REELEGIDA
PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ
ORFEÓ CATALÀ

La candidatura encapçalada per Mariona Carulla, l’única que s’havia presentat
a les Eleccions a la Junta Directiva de l’Associació Orfeó Català, va ser
reelegida en els comicis celebrats dimarts passat, 26 de juliol, en la reunió de
l’Assemblea General Ordinària celebrada al Petit Palau. El resultat va ser de
330 vots a favor, del total de 385 vots emesos; 3 socis van votar en blanc i 52
vots van resultar nuls.
Un cop acabada la votació i el recompte, Mariona Carulla va prendre possessió
del càrrec com a presidenta de la nova Junta Directiva. La presidenta va

anunciar una nova etapa en què la Junta aposta per un projecte de futur per al
Palau de la Música Catalana i l’Orfeó Català, que passa per obrir l’entitat
musical a partir de quatre objectius: assegurar la solvència econòmica i
l’excel·lència musical, convertir el Palau en un centre de cultura en confluència
amb altres arts i obrir aquesta institució al conjunt de la ciutadania.

© Antoni Bofill
La nova Junta Directiva de l’Orfeó Català, formada per la majoria de membres
de la Junta anterior, compta amb tres noves incorporacions: Àlex Honrubia,
representant del Cor Jove i cantaire de la família de l’Orfeó Català des del
2007; Maria del Mar Calvet, cantaire de l’Orfeó Català des de fa 17 anys i mare
de dues nenes que formen part també de l’Escola Coral; i Lluís Domènech i
Girbau, besnét de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i especialista en la
seva obra.
Composició de la Junta Directiva de l’Associació Orfeó Català

Presidenta: MARIONA CARULLA i FONT
Vicepresident primer: ÀLEX ROBLES i FITÓ
Vicepresident segon: ANTONI ROS MARBÀ
Secretari primer: JOAN VALLVÉ i RIBERA
Secretari segon: CARLOS CUATRECASAS i TARGA
Tresorer: JOAN PLANES i VILA
Arxiver-bibliotecari: JOAQUIM BORRÀS i GÓMEZ
Vocal 1: EMILIO ÁLVAREZ i COSTA
Vocal 2: ASSUMPTA TERRÉS i BOVET
Vocal 3: GLÒRIA RENOM i VALLBONA
Vocal 4: JAUME AYATS i ABEYÀ
Vocal 5: JOAN MANUEL SOLER i PUJOL
Vocal 6: LLUÍS DOMÈNECH i GIRBAU
Vocal 7: ÀLEX HONRUBIA i GIL
Vocal 8: MARIA DEL MAR CALVET i FRANCESCH
Vocals cantaires (escollits directament pels cantaires, vuits dies abans de les
eleccions): Xavier Garcia-Moll Marimón, Guillem Gascón Picallo, Mar Giné Guix
i Anna Rosés Martí.
Imatge destacada: © Antoni Bofill

PLATEA MAGAZINE web
Críticas
RECITAL DE LA PIANISTA KHATIA BUNIATHISVILI EN EL
PALAU DE LA MÚSICA DE BARCELONA
Escrito por Diego A. Civilotti
Publicado: 27 Junio 2018

AUDACIAS Y CAUTELAS

Barcelona. 25/6/18. Palau de la Música. Palau Piano. Brahms: Sonata para piano
núm. 3 en Fa menor, op. 5. Tchaikovsky-Pletnev: Suite de El cascanueces. Liszt:
Vals Mephisto núm. 1, Rapsodia española. Khatia Buniatishvili, piano.
Podría parecer atrevido, pero en el opulento Allegro maestoso con el que comienza
la Tercera Sonata en fa menor op.5 de Brahms Khatia Buniatishvili se siente en
casa, y con eso comenzó un programa bien elaborado en materia de contrastes que
cerró la 2018/2019 del Palau con una excelente entrada. La propia sonata, última
de las tres del compositor cuyo impulso creativo ya desbordaba la forma, es un largo
viaje muy heterogéneo a través de cinco movimientos que exigen delicadeza, gran
capacidad reflexiva y administración de su espíritu melancólico. Más que resolutiva
arrolladora, se sentó y todavía bajo los aplausos atacó ese primer movimiento
desplegando un muestrario de recursos inagotable, capaz de llevar al instrumento
al límite de sí mismo. Buniatishvili es brillante en casi todos los parámetros técnicos
que ha explorado la literatura pianística, y los gobierna con una facilidad pasmosa.
Todo ello le permitió leer el segundo movimiento –andante espressivo– llevándolo
hasta el extremo de la pausa y trascendiendo el espíritu liederístico que lo inspira;
un angustiante andante que desde los arpegios de corcheas en la mano derecha
sobre las terceras descendentes en la izquierda, entre trinos de gran redondez se
fue deshaciendo casi en un largo contemplativo al llegar a las indicaciones
de äußerst leise und zart (extremadamente suave y delicado) que Brahms reserva
para la segunda sección, una penumbra de cinco bemoles para la cual la solista
reservó un dominio prodigioso de la pulsación. Tras un Scherzo de plasticidad
luminosa, se escuchó un Intermezzo de gusto fúnebre e introspectivo, reduciendo al
mínimo la frontera con el silencio y trazando un mundo interior que se apaga con un
latido de cuatro notas, remembranza del destino en el tema del primer movimiento
de la Quinta de Beethoven. Mucho colorido pero excesiva banalidad para el Finale,
con cierto descuido del rubato y un uso extraño del pedal –hasta llegar a una última
sección de precisión endiablada– fue una pequeña anécdota para una soberbia
lectura de la sonata.
La segunda parte, coronada por dos conocidos desafíos liszteanos, exploraba los
límites del piano desde otras perspectivas, mucho más cercanas a la imagen típica
de esta solista. Primero la expresiva, lírica y de gran virtuosismo, personal
transcripción de gran profusión tímbrica que hiciera Mikhail Pletnev de El
Cascanueces en forma de suite de concierto demanda una gran capacidad de saltar
de una emoción a otra, como Buniatishvili logró, en una indiscutible comprensión del
texto musical leído desde una fantástica riqueza y variedad de dinámicas y timbres,
sin descuidar un lirismo embriagador y un genuino sentido rítmico.
El atletismo hizo aparición en el primero de los valses Mephisto, donde más allá de
una soltura y suficiencia prodigiosa faltó mayor entramado orgánico en los pasajes
rápidos de ese baile demoníaco interrumpido por la dulzura de la sección central.
Junto a la cuidada elaboración de sonoridades imponentes, mediante un legato
espressivo y una magnífica claridad en la articulación Buniatishvili arrancó
musicalidad en medio de los juegos de malabares de la Rapsodia española, en
particular en una “Folies d’Espagne” muy lograda: nada se presentó como obstáculo
para dotar de fluidez el discurso en los constantes desafíos para el fraseo o en las
endiabladas secuencias de acordes, que la fina digitación de la pianista redujo a un
torrente de matices sonoros. Esa prestancia le permite no sólo transparencia sino
dotar de dirección a la música en medio de la exuberancia de notas que dibuja Liszt,
algo más que una “escuela de velocidad” como certificó también en la primera de

las propinas sin esquivar dificultades y satisfaciendo la sed circense del público que
se había removido más que dos mil gallinas: el fragmento final de la
popular Rapsodia húngara. Ya con el Palau en pie, la pianista se despidió como
un Claro de luna debussysta de gran refinamiento sonoro, redondeando un círculo
que nos devolvía al mismo “claro de luna” (Mondlicht) del que habla el poema de
Sternau que Brahms añade al inicio del andante de su sonata.
Desde la mercadotécnica discográfica hasta el amarillismo insoportable de la prensa
o los detalles de histrionismo en su puesta en escena, hay elementos que rodean
su interpretación que pueden confundir. Pero no tengo dudas –aunque haya colegas
que las tienen– de que la pianista georgiana es mucho más que eso: hay en ella
visos de imaginación musical, concepto riguroso y adecuación estilística. Bajo tantos
focos no es quizás tan fácil, pero en paralelo a su abundancia y audacia artística, un
día llegarán grandes dosis de escepticismo y cautela y entonces tendremos mimbres
de gran valor para una trayectoria importante que Buniatishvili todavía está en
camino de construir y consolidar, y de la cual escuchamos más destellos con Brahms
que con Liszt, aunque este último le proporcione un traje hecho a su medida actual.
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