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l barri de Gràcia està
de festa i pel que
m’expliquen –se-
gons molts- són les

millors festes de Barcelona.
Música, activitats, castells... en
Carles Leon, un bon amic cas-
teller, ja fa dies que escalfa
l’ambient pel Facebook, dei-
xant entreveure la passió amb
què es viuen aquestes festes. 

Però com que és agost –a mi
no em mou ni Déu de Cada-
qués- no hi podré anar i m’ho
perdré. Tot i això, aquí – a Ca-
daqués- aquest agost tindrem
el barri de Gràcia més a prop
que mai. Només un dia, però el
tindrem. 

El 22 d’aquest mes, un grup
de música procedent del barri
de Gràcia –vos vaig dir que par-
laria d’ells fa un mes – toquen
al passeig de Cadaqués. Carlos
C Costa, capitanejat per un veí
del poble, seran els encarregats
de posar la banda sonora al pe-
núltim dilluns d’agost. 

I jo, que tan sols he escoltat
en Carlos en solitari, tinc molta
curiositat pel gran nivell de la
banda. Sergio Fece, ex-troglo-
dita als teclats, Santi Ursul al
baix, Luis Arcos (exguitarrista
de Los Rebeldes), Miqui Iz-
quierdo a la bateria i per aca-
bar, Carlos Costa. Grup de mú-
sica nascut a Gràcia, aquest –
bonic– barri que fa dies que
està de festa i que sempre ha si-
gut un bressol de molts artistes. 

Estaré pendent –per curiosi-
tat, no per coneixements, que
no en tinc- d’aquest concert, on
segons m’han dit a part de to-
car cançons pròpies, també to-
caran èxits dels anys vuitanta i
noranta. A priori, sona bé. 

Per cert, qui no pugui venir a
Cadaqués i tingui la mateixa
curiositat que jo, faran un altre
concert el 27 d’agost a Figueres.
Ja sé que l’entorn hi fa molt,
però no podem pretendre que
tots els pobles siguin igual que
Cadaqués. 

Música, música i més músi-
ca. 

E

MÚSICA I MÉS
MÚSICA 

Hugo Garcia 

«A Cadaqués, aquest 
agost tindrem el barri de
Gràcia més a prop que
mai. Només un dia, 
però el tindrem»

a famosa puntualitat
britànica es va complir
i a les deu del vespre
començava dimecres

a Cap Roig el concert d'una de les
bandes de rock més veteranes,
reconegudes i reconeixibles del
món. Els Status Quo van sortir a
l'escenari deixant clar des de la pri-
mera nota que després de prop de
cinquanta anys de carrera no han
perdut l'energia ni les ganes de
passar-ho bé i de fer-ho passar als
altres.

La veterania de Francis Rossi (67
anys i fundador del grup) al cap-
davant dels Status Quo es va notar
i va mostrar que saben fer bé la
seva feina, amb música ben inter-
pretada, molt de ritme però ben
dosificat i temes ben escollits per
fer passar una bona estona al pú-
blic. A Rossi l'acompanyaven Andy
Bown, teclat, guitarra i harmòni-
ca i John Edwards al baix, ambdós
veterans de la formació, Leon Cave
a la bateria i el jove Richie Malone
substituint Rick Parfitt, que ha ha-
gut d'abandonar la gira per pro-
blemes de salut. Malgrat que pot-
ser no es mouen com abans i la
veu no és la mateixa, els Status Quo
tenen un bon directe i saben do-
nar al públic el que espera d'ells.

Sweet Caroline va obrir un con-
cert en què van sonar temes que ja
són més que cançons, són part de

la història de la música i part se-
gurament de la trajectòria vital de
moltes de les persones que om-
plien Cap Roig i que les van core-
jar, aplaudir i ballar durant les ga-
irebé dues hores que els músics
van ser a l'escenari.

A Sweet Caroline la van seguir
The Wanderer i Paper plane, des-
prés de la qual Rossi va fer l'única
aturada per parlar del concert. Va
preguntar al públic si entenien
l'anglès i en sentir el cor de «yes»
va dir : «No sereu tots anglesos?,
merda!». Després de fer alguna
broma amb el tema de l'edat va

presentar el nou guitarra i van
tornar a anar per feina, és a dir, a
fer música, i ja no van parar fins al
final.

Un medley de diverses peces -
The Oriental, Creeping up on you
i un Gerdundula amb els cinc
membres del grup al davant de
l'escenari tocant plegats van sonar
abans d'arribar a l'intensa recta fi-
nal. 

Aquesta va començar amb In
the army now, una de les més co-
rejades, seguida per un solo molt
enèrgic del bateria mentre els
membres de la banda sortien de

l'escenari, on van tornar per en-
llaçar Roll over lay down i Down
Down. Les dues últimes cançons
van ser la que potser és la peça que
identifica més els Status Quo,
Whatever you want, i Rocking all
over the world.

Els crits i aplaudiments d'un
públic totalment entregat els van
fer tornar per fer un bis i acabar
amb Bye bye Johnny per dir adéu
a Cap Roig abans de seguir gira per
Espanya, on faran alguns dels seus
últims concerts de format elèctric
abans de passar al format acústic,
tal com han anunciat.

L

Els Status Quo van demostrar que, després de cinquanta anys sobre l’escenari, continuen estant en forma. Dimecres a la
nit van posar el punt i final al festival de Cap Roig amb un concert energètic on no van faltar els seus grans clàssics, com
«Roll over lay down», «Whatever you want» i « Rocking all over the world», entre moltes altres. 

Status Quo fan vibrar Cap Roig en el darrer concert de la temporada

Veterania i bon fer 

LA CRÒNICA 

M. Mercè Gri 
CALELLA DE PALAFRUGELL 

Francis Rossi, en plena actuació dimecres a la nit a Cap Roig. 

JOSÉ IRÚN/FESTIVAL DE CAP ROIG

El músic, cantant i compositor
menorquí Guiem Soldevila ac-
tuarà avui, a dos quarts d’onze de
la nit, al paratge de Santa Cristina
de Lloret. El cantautor presentarà
el seu últim treball, titulat Amora-
mort, un disc íntim i fresc que
compta amb cançons del propi
Soldevila i d’autors com Màrius
Torres, Konstandinos Kavafis, Sò-
nia Moll o Mònica Grau. Es tracta
d’un disc de contrastos, de pola-
ritats entre llum i fosco, vida i
mort, masculí i femení, amb més
guitarres, percussió, distorsions i
corda que en discos anteriors,
però sense deixar de banda els mo-

ments íntims de piano i veu. 
El concert de Soldevila serà el

tercer d’un cicle per on ja han
passat formacions com Lax’n-
’Busto o La Vella Dixieland i Els
Vernets amb l’espectacle de Jazz-
castells. El cicle es clourà amb un
concert íntim format per un trio de
cordes a l’interior de l’ermita de
Santa Cristina el proper 28 d’agost. 

Tots els concerts comencen a
dos quarts d’onze de la nit, i l’en-
trada tant pel d’avui com pel trio de
cordes és de deu euros. Els tiquets
es poden comprar de forma anti-
cipada al Museu del Mar de Lloret
o bé a taquilla el mateix dia de l’ac-
tuació. 
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Guiem Soldevila actuarà
avui al paratge de Santa
Cristina de Lloret 

MARTÍ ARTALEJO/FESTIVAL DE TORROELLA

Jordi Savall va actuar dimarts al Festival de Torroella de Montgrí, on va
oferir un viatge a través de melodies celtes amb àries i danses de Simon
Fraser, John Playford, Charlie Hunter, Niel Gow, Thomas Anderson, Turlough
O’Carolan, anònims del Manchester Gamba Book i la Ryan’s Mammoth
Collection, a banda de cançons irlandeses i escoceses. 



Viatge cèltic de Jordi Savall a Torroella  
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