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El Recinte Modernista de Sant Pau s’omple
de músiques del món cada dijous de juliol
Joan Vila i Triadú

Des del 29 de juny passat i fins al pròxim 27 de juliol se celebra als jardins interiors del Recinte
Modernista de Sant Pau (Barcelona) el 4t cicle de concerts Músiques del Món. Jazz, tangos, folk
internacional, músiques del Senegal i fusió de blues-folk formen el menú d’enguany. Els concerts
volen apropar al públic sons de diferents parts del món, el nexe entre els quals és que els
diferents intèrprets tenen algun lligam amb la ciutat de Barcelona. El cicle Músiques del Món
forma part del Programa d’activitats culturals que el Recinte Modernista de Sant Pau va engegar el
2014, quan es va reobrir al públic després de la seva exitosa rehabilitació.

Un dels atractius principals d’aquests concerts, que se celebren cada dijous al vespre, és poder
gaudir de la música en directe enmig de la bellesa arquitectònica del conjunt d’edificis que formaven
l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, construït a principis del segle XX amb un inconfusible
estil modernista. El Programa d’activitats culturals té com a objectiu fer d’aquest espai, declarat
Patrimoni Mundial per la UNESCO des del 1997, un lloc divulgador de cultura, en el sentit més
ampli de la paraula. Conferències, concerts i altres expressions artístiques amplien l’actual
programa de visites —lliures o guiades— que fan possible que barcelonins i visitants
coneguin una de les obres cabdals de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Tot i que els
concerts estan programats a les 21 hores, els assistents poden accedir al recinte una hora abans, a
les 20 hores, de manera que poden passejar per l’interior, encara que alguns espais ja són tancats.
També poden gaudir de l’oferta gastronòmica del 1902 Cafè Modernista, del grup Sagardi, situat a
l’entrada del Recinte, on es pot prendre alguna cosa o fins i tot sopar-hi.

El cicle va començar el 29 de juny amb un concert de l’Andrea Motis Quartet, el grup encapçalat
per la jove trompetista i cantant que cada cop és menys promesa i més realitat inqüestionable del
jazz català. Motis i el seu grup hi van presentar el seu nou àlbum ‘Emotional dance’. El segon
concert, que va tenir lloc dijous passat, 6 de juliol, va ser protagonitzat pels argentins Marcelo
Mercadante i Juan Cuacci. Hi van oferir una fusió singular de la música tradicional del tango amb
el jazz i el flamenc.

Tres propostes ben diferents al davant
Queden tres concerts del IV cicle Músiques del Món i són tres propostes ben diferents, totes molt
atractives per acostar-se al Recinte de Sant Pau. Aquest dijous, 13 de juliol, el folk internacional de
l’Ethno Catalonia ens permetrà gaudir del talent musical de joves músics amb estils variats.
L’Ethno Catalonia és un projecte de música folk, ètnica i tradicional adreçat a joves de 16 a 35 anys
d’arreu del món. Una quarantena d’aquests joves es troben a Banyoles i durant sis dies posen en
comú tota la seva experiència musical per aprendre els uns dels altres. Fruit d’aquest treball
conjunt, els quatre dies finals de l’estada fan un seguit de concerts, on fusionen i barregen estils. A
més de Barcelona, enguany actuaran a Tàrrega, a Osca i a Banyoles.

El penúltim concert del cicle tindrà lloc el dijous 20 de juliol i té com a protagonista el
senegalès Michel Doudou Ndione. Artista polivalent, cantant, compositor, coreògraf i ballarí,
portarà a Sant Pau els ritmes i moviments del seu darrer treball, ‘Djegalou’. En aquest concert, hi
trobarem els ritmes del seu Senegal natal: el ‘mbalax’ —barreja de ritmes tradicionals amb el jazz, el
blues o el rock— i el ‘sabar’, ball original d’aquell país africà.
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I per acabar el cicle, el dia 27 de juliol s’hi presenta el grup Après Minuit, format per
l’italocanadenc Cece Giannotti i pel català Francesc Chaparro, amb un estil que fusiona el blues i
el folk. Giannotti és un guitarrista, compositor, cantant i productor musical nascut a Mont-real
(Quebec). Establert a Barcelona des del 1992, ha treballat amb artistes com Marc Ribot, John Cale o
Iggy Pop i ha compartit escenari amb Tina Turner, Kiko Veneno, Loquillo o Sisa. Giannotti i
Chaparro presenten ‘Exodus to the promised land’, un espectacle musical que vol posar banda
sonora al viatge forçat de milers de persones que han fugit de casa seva per culpa dels conflictes
armats.

El preu dels concerts d’aquest cicle és de 12 €, però hi ha un descompte del 20% per a aquelles
persones que disposin d’algun dels carnets següents: Amics del Recinte Modernista, Club
Vanguardia, BCN Cultural, Xarxa de Biblioteques, Club TR3SC, Òmnium Cultural, com també per als
titulars de la targeta RACC Master. Les entrades es poden comprar a través d’aquesta pàgina web o
a les taquilles del Recinte.
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