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La música envaeix de nou el Recinte
Modernista de Sant Pau cada dijous a la nit
Redacció

La mítica banda de disco-funk Fundación Tony Manero obre el pròxim 28 de juny la cinquena edició
dels Concerts d’Estiu al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona. Seran cinc vetllades
musicals que ompliran cada dijous a la nit, fins a finals de juliol, d’estils i sons ben
diferents els jardins interiors d’aquesta joia arquitectònica de la ciutat. Enguany, el cicle
abandona el nom de ‘Músiques del món’ que havia tingut en les anteriors edicions per obrir-se a
referents musicals de renom, amb una oferta més calidoscòpica i refrescant. Aquesta iniciativa té la
voluntat de fer del Recinte Modernista de Sant Pau un indret viu i actiu en l’escena cultural de la
ciutat i participar en la dinamització de l’oferta artística dels barris que envolten el conjunt
arquitectònic.

Fundación Tony Manero
El grup català trenca el gel amb el primer concert el dia 28 de juny i presenta el seu darrer àlbum,
titolat ‘Lugares Comunes’. Es tracta d’un treball allunyat de la frivolitat temàtica i on els textos
s’omplen de referències personals i biogràfiques. Estem davant d’un disc ple de textures
delicades i ambients acid-jazzeros, sense renunciar als sons que els han fet mantenir-se a
les pistes de ball al llarg dels més de 20 anys que porten de carrera musical. Al Recinte de
Sant Pau, podrem veure uns ‘Manero’ més madurs, que exploren nous horitzons creatius, llestos per
afrontar altres reptes en el futur immediat.

Bedouine
La cantant Bedouine, que actuarà dijous 5 de juliol, és la darrera revelació de l’indie-folk. En aquest
concert presentarà el seu primer àlbum, amb el mateix nom que ella, ‘Bedouine’, aclamat per la
crítica internacional. Nascuda a Síria, de pares armenis i educada a Aràbia Saudí i als Estats Units,
amb una veu suau i potent, la seva música és plena de matisos, del folk dels seixanta passant pel
country o la bossa nova. Amb les seves composicions, Bedouine atresora records dels llocs on
ha crescut i viscut, des de les cançons de bressol de la seva àvia a Síria, fins als sons indies
dels seus viatges per la costa oest dels Estats Units. La seva música estableix un estat d’ànim
sostingut i complet, reflexionant sobre les dificultats d’avançar, sense por a gaudir en el camí.

Ethno Catalonia
El dia 12 de juliol és el dedicat als sons més tradicionals. Després de la bona experiència de l’any
passat, torna el concert de l’Ethno Catalonia, un projecte de música folk, ètnica i
tradicional adreçat a joves d’entre 16 i 35 anys d’arreu del món. Els músics, durant una estada
de dues setmanes organitzada per Joventuts Musicals, posen en comú tota la seva experiència per
aprendre els uns dels altres. L’actuació a Sant Pau serà un dels concerts que es duran a terme fruit
d’aquesta trobada, una ocasió única per gaudir del talent d’aquests joves músics.

Roger Mas
Procedent de la Catalunya central, concretament de la ciutat de Solsona, Roger Mas actuarà dijous
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19 de juliol. Ell encarna com ningú el prototip del cantautor: agermanar música i poesia, autoria i
interpretació, però també novetat i tradició. Ho ha demostrat a cada disc, reinventant-se en
trobador incipient, crooner de cobla, artista tel·lúric, bluesman rutilant, estrella del pop,
rapsode profund o un doll de veu fonda. Tots encarnats en els temes, estils i grups més diversos.
Poeta entre músics i músic entre poetes, ara, amb una veu en plena maduresa, se’ns endú de viatge
al ‘Parnàs’, justament el jardí dels poetes. Així es titula el seu darrer disc, el desè de la seva carrera
musical.

Las Migas
I l’últim concert del cicle, dijous 26 de juliol, és el del grup ‘Las Migas’, quatre dones que destaquen
per com són alhora de diferents i semblants i la interessant fusió de cultures que creen quan estan
juntes. Són compositores dels seus propis temes, que interpreten amb les seves guitarres, les seves
veus, i aquest toc meravellós del violí que les fa inconfusibles. A punt de complir 15 anys en els
escenaris i amb nova veu, la de Bego Salazar, ens presenten un viatge cap al més pròxim
però també cap a l’impossible, amb creacions que ens submergeixen en la nostàlgia, en
l’alegria i ens connecten amb el més profund dels nostres sentiments. Las Migas presentaran
al Recinte l’àlbum titulat ‘Vente conmigo’, un treball que sorgeix després dels seus dos anteriors
treballs discogràfics amb els quals van omplir teatres nacionals i internacionals i van participar en
els més importants festivals de worldmusic.

Alguna cosa més que música
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 (excepte el del 28 de juny, que comença a les 21:30 hores),
els assistents poden accedir al recinte una hora abans, de manera que poden passejar-hi
tranquil·lament. També poden gaudir de l’oferta gastronòmica del ‘1902 Cafè Modernista’, del grup
Sagardi, situat a l’entrada mateixa del Recinte, on es pot prendre alguna cosa o fins i tot sopar-hi.

El preu dels concerts és de 18 euros, excepte el d’Ethno Catalunya que serà de 12 euros. Per
primera vegada, s’implementa un 20% de descompte per als joves fins als 29 anys i per la gent gran
a partir dels 65 anys. Aquest mateix descompte també s’aplicarà als Amics del Recinte Modernista i
als beneficiaris dels programes de fidelització que col·laboren habitualment amb Sant Pau. Les
entrades es poden comprar a través de la pàgina web del Recinte Modernista i també a les taquilles.
El mateix dia del concert, aquestes obren a les 19.30 h i l’accés al Recinte és una hora abans de
l’inici del concert. El cicle Concerts d’Estiu al Recinte Modernista de Sant Pau compta amb el suport
de la Fundació Damm, La Vanguardia, Betevé, TMB i l’Ajuntament de Barcelona.
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