
Els grans esdeveniments viuen 
una autèntica edat d’or, amb un 
èxit de públic consolidat

FESTIVALS DE MÚSICA
L’agenda dels pròxims mesos 
apareix plena de cites culturals 
per tot el territori català 

Conviuen les propostes de diversos 
dies concentrats amb cicles que 
s’allarguen tot el període estival

MONOGRÀFIC. CONCERTS ESTIUENCS el Periódico 18 de maig del 2016

Viure l’estiu a primera fila
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dPrimavera Sound

De l’1 al 5 de juny, Parc del Fòrum, 

de Barcelona. 

www.primaverasound.com

dFestival Jardins Palau Reial 

de Pedralbes

Juny i juliol, Pedralbes, Barcelona. 

www.festivalpedralbes.com

dSónar. Festival de Música 

Avançada i Art Multimèdia

Del 16 al 18 de juny, Fira Montjuïc 

i Fira Gran Via l’Hospitalet. 

www.sonar.es

dNits de Jazz

Del 25 de juny al 2 de setembre, 

Platja d’Aro. 

www.nitsdejazz.com

dGrec Festival de Barcelona

Del 26 de juny al 31 de juliol, 

diversos espais de Barcelona. 

www.lameva.barcelona.cat/grec

dVida Festival

Del 30 de juny al 3 de juliol, Masia 

d’en Cabanyes, Vilanova i la Geltrú.

www.vidafestival.com

dCanet Rock

2 de juliol, recinte Pla d’en Sala, 

Canet de Mar.

www.canetrock.cat

dFestival de Cap Roig

Del 8 de juliol al 17 d’agost, Jardí 

Botànic de Cap Roig.

www.caproigfestival.com

dFestival Castell de Peralada

Del 7 de juliol al 16 d’agost, recinte 

del Castell de Peralada.

www.festivalperalada.com

dCruïlla

Del 8 al 10 de juliol, Parc del 

Fòrum, Barcelona.

www.cruillabarcelona.com

dFestival Internacional de Be-

nicàssim (FIB)

Del 14 al 17 de juliol, Benicàssim.

www.fi berfi b.com

dRock Fest

Del 15 al 17 de juliol, parc de Can 

Zam, Santa Coloma.

www.rockfestbarcelona.com

dPortalBlau. Festival de Músi-

ques i Arts del Mediterrani

Del 15 de jul iol al 7 d’agost, 

l’Escala i Empúries. 

www.portalblau.cat

dFestival Arts d’Estiu Costa 

Barcelona

Del 15 de juliol al 26 d’agost, 

Pineda de Mar.

www.artsdestiu.com

dFestival de la Porta Ferrada 

Del 15 de juliol al 20 d’agost, Sant 

Feliu de Guíxols.

www.festivalportaferrada.cat

dBarcelona Beach Festival

16 de juliol, platja del Fòrum i Parc 

de la Pau, Sant Adrià del Besòs

www.bcnbeachfestival.com

dFestival Internacional de Mú-

sica de Cambrils 

Del 29 de juliol a l’11 d’agost, 

Parc del Pinaret, Cambrils.

www.cambrils.cat

Un estiu 
sense treva

AGENDA

Públic fidel. Assistents al concert de Damian Marley durant 
l’edició passada del festival Cruïlla, a Barcelona. 

Eduard Palomares II MONOGRÀFICS

E
ls festivals de música es 

troben en el seu moment 

de màxima esplendor, 

amb un poder de convo-

catòria que arriba a uns 

números estratosfèrics. Cites com el 

Vinya Rock (Villarrobledo) o l’Arenal 

Sound (Borriana) van reunir 200.000 

persones l’any passat, mentre que, 

a Barcelona, el Primavera Sound, va 

batre rècords amb 190.000 persones 

i el Sónar va arribar a les 119.000 visi-

tes, en la que va ser una de les millors 

edicions de la seva ja llarga història. 

La manera d’escoltar música en l’era 

digital és molt més fragmentària i infi-

del, ja que es pot passar d’un grup a 

un altre amb un sol cop de ratolí, i amb 

una llista infinita de cançons a l’abast. 

El mateix es trasllada al directe: sembla 

que el públic prefereix poder picotejar 

entre desenes de grups –amb la pos-

sibilitat de marxar per veure una altra 

cosa si no li agrada el que veu– que 

concentrar-se en un sol nom. Això sí, 

mai han existit tantes opcions com ara 

per veure en directe grans noms de la 

música popular, així com les bandes 

més en forma del moment i grups re-

velació. 

En tot cas, el boom de festivals té 

moltes coses bones i també alguna de 

dolenta, però indubtablement aquestes 

cites estan marcant una època i una 

generació. Periodistes musicals que 

fa dècades que assisteixen a concerts 

han viscut en directe aquesta evolució 

i intenten analitzar el perquè d’aquesta 

explosió. “Vivim en un país on els ac-

tes socials tenen molt èxit; ens agra-

da molt socialitzar, i si és escoltant 

música, doncs encara millor. Veig 

avantatges per al públic que no sol 

acudir a sales amb certa assiduïtat, 

ja que els festivals serveixen per po-

der veure molts artistes en un parell 

o tres de dies”, comenta Joan S. Lu-

na, redactor en cap de MondoSonoro 

des dels 90. 

Una opinió que comparteix Luis S. 

Ceprián, que ha treballat per a nom-

broses publicacions culturals i musicals 

i és fundador de l’agència IsabelyLuis 

Comunicación: “Es tracta d’una ex-

periència diferent, encara que el 

leitmotiv sigui el mateix: la música. 

Però la manera de viure-ho (o de 

consumir-ho) canvia. En un festi-

val no només vas a veure un con-

cert, sinó que també et trobes amb 

amics, coneixes gent nova, compres 

souvenirs, menges i en alguns casos 

també hi dorms. Després, a més a 

més hi ha el fet que l’usuari es crea 

el seu propi programa segons afini-

tats o grau d’experiència”. 

LLUMS I OMBRES. Els festivals, 

per tant, suposen l’oportunitat de 

viure una experiència única i intensa, 

feta a la mida de cada espectador i 

amb l’oportunitat d’assistir a concerts 

de grups als quals, si no, no es tindria 

accés. Però per als aficionats a la mú-

sica també tenen un costat una mica 

més fosc: la massificació. I és que l’èxit 

sol anar sempre acompanyat de tota 

una sèrie de perills, especialment per a 

aquells que valoren la música per sobre 

de totes les altres coses.

“Els festivals s’han conver-

tit en l’únic aparador de l’estiu i 

molts grups internacionals ja no-

més contemplen aquest tipus 

d’esdeveniments en les seves gires, 

però no concerts en recintes més 

petits. Com a conseqüència, aca-

bes veient bandes que t’agraden en 

unes condicions que no serien les 

més adequades, amb menys qua-

litat i molta massificació”, lamenta 

Albert Puig, periodista musical, director 

del programa DeliCatessen d’Icat.cat 

i també organitzador de festivals de 

petit format. Joan S. Luna hi coinci-

deix, encara que amb un matís: “Si 

ets dels que disfruta en les distàn-

cies curtes, l’experiència de veure 

un grup en un escenari de dimen-

sions més reduïdes no pot –en la 

majoria dels casos– igualar-se. De 

totes maneres, també és cert que si 

no participessin en festivals, molts 

noms internacionals potser ni ens 

visitarien o les seves gires no serien 

gens rendibles”. 

Per a Puig seria difícil aconseguir el 

festival perfecte –menys gent i més 

comoditat per disfrutar dels concerts–, 

però sí que té clar quines haurien de 

ser sempre les línies bàsiques: “Crec 

que és fonamental una bona direc-

ció artística, de tal manera que el 

cartell compti amb grans noms que 

actuïn de reclam però també que 

mantingui una coherència i un dis-

curs original. Després s’ha de lluitar 

per contractar els grups, i aquí hi ha 

molta competitivitat, raó per la qual 

normalment guanyen els que tenen 

més pressupost”. Per als artistes, es-

ANÀLISI D’UN FENOMEN EN EXPANSIÓ

Els grans esdeveniments suposen l’oportunitat d’assistir 
a una enorme quantitat de concerts de bandes consolidades 
i revelació, però amb menys comoditat que en un recinte petit

Els festivals 
de música viuen 
una època daurada

pecialment els menys coneguts, entrar 

al circuit de festivals és fonamental per 

poder arribar a més públic. Una àmplia 

repercussió en un festival pot suposar 

la plataforma d’enlairament per a un 

grup, que després podrà organitzar 

una gira amb més possibilitats de cap-

tar públic, encara que depèn de cada 

cas. “Les persones que acudeixen 

a tots els festivals no tenen per què 

ser el públic que després es passegi 

per les sales”, recorda Luna.  

EVOLUCIÓ. El present, sens dubte, 

pertany als festivals de música, que es 

troben en plena fase d’expansió tant 

en relació amb l’oferta disponible com 

amb el seu poder de convocatòria. La 

pregunta és com evolucionarà un fe-

nomen que, tal com recorda Luis S. 

Ceprián, no és nou: el seu format va 

començar a consolidar-se a finals dels 

anys cinquanta, amb festivals com el 

Festival de folk de Newport o més tard 

els famosos de l’Illa de Wight, Woods-

tock o Glastonbury. “Estic segur que 

tenim festivals per estona. El que 

sí que estem veient és que cada 

vegada proliferen més els festivals 

especialitzats, en un estil o en un 

concepte. També veiem com cada 

vegada tenen més èxit els festivals 

experiencials, com el Secret Solsti-

ce a Reykjavík, amb concerts dins 

d’un volcà i una glacera”, afegeix, a la 

vegada que lamenta que la fórmula de 

molts festivals amb gran èxit no dista 

gaire “de la que fan servir els parcs 

temàtics”.

Albert Puig, des d’un vessant crí-

tic, considera que la “bombolla dels 

festivals acabarà explotant”. Però, 

al mateix temps, no cedeix al pessi-

misme i ell mateix organitza un festival 

que es converteix en tota una decla-

ració d’intencions. Es tracta de Petits 

Camaleons, una cita que se celebra 

a l’octubre a Sant Cugat i que està 

orientada al públic infantil, des dels 0 

als 12 anys, i que compta amb la par-

ticipació de grups habituals de festivals 

d’adults. “Intentem crear un planter 

d’aficionats a la música amb criteri, 

que sàpiguen anar més enllà de les 

modes”, detalla Puig. Una generació 

que, quan es faci gran, sabrà valorar 

aquells festivals que realment estan 

fent les coses bé.M

 

L’època daurada dels festivals de música està canviant totalment la forma de consumir música en directe. A tot 
Espanya es calcula que durant el 2016 se celebraran uns mil esdeveniments musicals d’aquestes característiques, 
amb Catalunya al capdavant, on aquest any tindran lloc unes 360 propostes, ja sigui en format de tres o quatre dies 
concentrats (de vocació massiva o per a un públic més selecte musicalment parlant) o bé com un cicle que s’allarga 
en el temps. A més a més, aquest estiu s’estrenaran noves cites, una prova inequívoca que aquesta fórmula triomfa 
entre el públic, que no dubta a pagar el preu de les entrades. Segons les dades de la plataforma de venda de Ticketea, 
el 57,8% d’espectadors tenen menys de 29 anys i el 28,7%, entre 30 i 39 anys.

Una fórmula que es multiplica

dUn grup que treia disc a la pri-

mavera planejava fi ns fa poc una 

gira pròpia a l’estiu per presen-

tar-lo davant del seu públic. Això 

ja ha canviat totalment, ja que 

les bandes continuen dedicant 

l’època estival a fer concerts, 

però gairebé mai en solitari i sí 

com a part del cartell de múlti-

ples festivals. Per comprovar 

aquesta afi rmació només s’ha 

de mirar l’agenda de dos grups 

catalans de gran èxit amb àlbum 

acabat d’estrenar: Manel i Love 

of Lesbian. 

Els primers presentaran Jo 

competeixo al Primavera Sound, 

EL PERIPLE DE MANEL 
I LOVE OF LESBIAN

ELS GRUPS

Madcool Festival, Vida, Canet 

Rock, Cap Roig, Arenal Sound, 

Porta Ferrada... El nou disc de 

Manel, a més a més, s’allunya 

dels sons més folk dels primers 

treballs per endinsar-se com-

pletament en el terreny del pop 

(amb subtils tocs d’electrònica), 

cosa que converteix les seves 

cançons en idònies per als grans 

esdeveniments. 

Love of Lesbian han seguit el 

camí invers. Si els anteriors dis-

cos estaven plens de hits per a 

grans escenaris, en El Poeta Ha-

lley han buscat un discurs més 

refl exiu, basat en les lletres, més 

per degustar a foc lent. Però, 

en qualsevol cas, la seva agen-

da estiuenca també està plena 

de festivals: Sonora, BBK Live, 

Cruïlla, Arenal Sound, Low, Cap 

Roig…

JOAN S. LUNA
REDACTOR EN CAP DE LA REVISTA 
MUSICAL ‘MONDOSONORO’

ALBERT PUIG
DIRECTOR DEL PROGRAMA 
‘DELICATESSEN’ D’ICAT.CAT

LUIS S. CEPRIÁN
PERIODISTA I FUNDADOR 
D’ISABELYLUIS COMUNICACIÓN

“Molts grups 
internacionals 
ni ens visitarien 
si no fos pels 
festivals” 

“És fonamental 
que aquestes cites 
elaborin el cartell 
amb coherència 
i originalitat” 

“Cada vegada hi 
ha més propostes 
especialitzades o 
que busquen oferir 
una experiència”
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la voluntat del festival d’obrir-se a un 

públic familiar.

I del teatre a la dansa, amb la visita 

de la companyia Antonio Gades, que 

presentarà l’espectacle Fuego, carregat 

d’ambientacions oníriques i tenebroses, 

i amb el segell inconfusible d’un tàndem 

–el d’Antonio Gades i Carlos Saura–, al 

qual es reconeix el fet d’haver acostat el 

flamenc a altres disciplines artístiques, 

com el teatre o el cine.

El quart disc de Manel –Jo compe-

teixo–, les cançons rodones de Carlos 

Sadness (que tindrà com a teloners 

els parisencs Caravan Palace, que 

s’autodefineixen com a ciberpunks an-

corats en els feliços anys 20), el tribut 

a Queen de God Save The Queen, la 

màgia disc de The Earth Wind And Fire 

o l’espectacle acrobàtic del Shanghai 

Circus World són altres de les propos-

tes d’aquest festival, que inclourà, al seu 

torn, un festival d’humor –Singlot–, que 

està produït i dirigit per Andreu Bue-

nafuente.

Per obtenir més informació sobre 

aquest festival i per comprar les en-

trades es pot consultar la pàgina web 

www.festivalportaferrada.cat.M

Exemples. A dalt, els components 
de 2 Cellos. A sota, escena 

d’El Petit Príncep i Pat Metheny.

Alberto González II MONOGRÀFICS

S i hi ha alguna cosa que diferen-

cia Porta Ferrada d’altres festi-

vals d’estiu que se celebren a 

la Costa Brava és el seu caràcter de 

ciutat. I és que, durant més d’un mes 

(del 15 de juliol al 20 d’agost) Sant Fe-

liu de Guíxols acull més d’una vintena 

d’espectacles, repartits en diversos es-

pais: des del monestir, fins a l’Espai Port 

(l’epicentre), l’Espai Carmen Thyssen o 

el Village, punt d’entrada a l’escenari 

principal.

En la que és la 54a edició del festi-

val, hi seguirà havent una potent secció 

dedicada al pop rock estatal, amb els 

concerts de Manolo García, Loquillo, 

Izal, Elefantes, Estopa, Hombres G o 

Duncan Dhu. No obstant, tal com des-

taca Albert Mallol, el seu director artís-

tic, l’esdeveniment va molt més enllà, 

gràcies a la seva programació eclèctica. 

Així, es podrà assistir també a con-

certs d’artistes de talla internacional, 

com el de Pat Metheny & Ron Car-

ter, destinat a convertir-se en un dels 

grans esdeveniments jazzístics de 

l’any. També hi acudirà Omara Por-

tuondo y Diego El Cigala, en plena gira 

per celebrar els 85 anys de la històrica 

cantant cubana; o Mariza, la gran da-

ma actual del fado.

Hi haurà espai per a la música clàs-

sica, amb la participació de la soprano 

Barbara Hendricks, l’orquestra Turkish 

National Youth Philharmonic, el violinis-

ta Ara Malikian o l’original formació 2 

Cellos –composta per Uka Suka Sulic i 

Stjepan Hause–, que arriben per prime-

ra vegada al nostre país per demostrar 

perquè s’han convertit en estrelles de 

Youtube interpretant temes de Michael 

Jackson, AC/DC o Iron Maiden amb 

l’ajuda dels seus dos cellos.

TEATRE. A més dels intèrprets mu-

sicals, Porta Ferrada també inclou una 

oferta teatral, amb espectacles com el 

musical El Petit Príncep, en línia amb 

PORTA FERRADA

La 54a edició del festival arriba a Sant Feliu 
de Guíxols del 15 de juliol al 20 d’agost

Màxim 
eclecticisme

bLa companyia 
d’Antonio Gades 
presentarà el seu 
espectacle ‘Fuego’

DANSA

Virtuós del piano. Lang Lang en una foto 
recent feta a la ciutat de París.

Darío Reina II MONOGRÀFICS

L a millor notícia d’aquesta 

edició és que hem arribat a 

aquest 30è aniversari. No ha 

sigut fàcil ja que el festival es fa des 

de la iniciativa privada. Però aquí 

estem i, com sempre marquem un 

tret diferencial amb altres certàmens 

d’estiu, per la diversificació del pro-

grama, per la seva qualitat i per la 

seva excel·lència”, diu Oriol Aguilà, di-

rector del Festival Castell de Peralada. 

“És un esdeveniment amb una gran 

fidelitat i això el fa diferent. Fidelitat 

amb els artistes que ens han acom-

panyat durant aquestes tres dèca-

des i que han creat una bona marca 

de festival. Fidelitat en la promoció 

de l’òpera, de la lírica, de la dansa. 

Fidelitat amb el públic, amb la vila 

de Peralada i l’Empordà... Fidelitat 

amb les produccions pròpies i fideli-

tat amb els tallers de l’Empordà que, 

per tercer any consecutiu, construi-

ran l’escenografia de la producció 

d’aquest any”, afegeix el director.

La 30a edició del Festival de Peralada 

(www.festivalperalada.com) aixecarà el 

teló la nit del 7 de juliol, amb el concert 

de Lang Lang, el mediàtic pianista xinès. 

Un altre dels grans moments d’aquesta 

edició serà l’estrena d’una producció 

pròpia de l’òpera Turandot, de Puc-

cini, amb direcció d’escena a càr-

rec de Mario Gas i amb escenografia 

de Paco Azorín.

L’instant més emotiu potser serà la 

gala lírica del 30 aniversari: una nit amb 

actuacions úniques que reunirà grans 

veus del panorama nacional i internacio-

nal, com les de Sondra Radvanovsky, 

Eva-Maria Westbroek, Carlos Álvarez, 

Marcelo Álvarez i Leo Nucci. Els acom-

panyarà l’Orquestra Simfònica de Bar-

celona i Nacional de Catalunya.

T E AT R E  I  DA N S A .  T a m b é 

s’estrenarà un nou encàrrec del Festi-

val, la producció de butxaca Combat-

timento, un concert escenificat dedicat 

a la música de Claudio Monterverdi, 

amb direcció musical de Fausto Nardi i 

direcció escènica de Joan Anton Rechi.

La dansa, una altra de les passions 

del festival, presenta aquest any dos es-

pectacles de primer nivell. Per un costat, 

la gala Roberto Bolle and Friends. Però 

també hi estarà present la companyia 

Ailey II, una impactant i sorprenent no-

va generació de ballarins provinent dels 

Estats Units.

Les nits de l’Estiu Musical portaran 

fins a l’auditori del parc del castell de 

Peralada grans noms propis com Sim-

ply Red; Diana Krall; Seal; Pink Marti-

ni; Ezio Bosso; La Unión; Ana Belén, 

Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos i Víctor 

Manuel, amb l’espectacle El gusto es 

nuestro; i The Original Blues Brothers 

Band.

Alfonso Vilallonga i Marco Mezquida 

hi acudiran amb l’espectacle J’ai deux 

amours. Aquesta actuació es realitza en 

el marc del cicle Paral·lels, que també 

inclou activitats com una lectura dra-

matitzada del Don Quijote, en el que és 

un homenatge del festival a Miguel de 

Cervantes, l’any que es commemoren 

els 400 anys de la seva mort. Hi parti-

ciparan actors com Josep Maria Pou, 

Maife Gil i Camilo García sota la direcció 

de Carles Canut. 

Per acabar, i com ja acostuma a ser 

bEntre els noms 
lírics destacats hi 
ha els de Sondra 
Radvanovsky o 
Marcelo Álvarez

SOPRANO I TENOR
habitual, el Festival de Peralada sortirà 

dels seus escenaris habituals per portar 

la música als carrers de la vila de Pe-

ralada: la Festa de la Música comptarà 

aquest any amb la participació d’Albert 

Guinovart, Sara Blanch i el Cor Infan-

til Amics de la Unió, sota la direcció 

d’escena de Marc Montserrat-Drukker, 

que commemoraran el centenari de la 

mort d’Enric Granados.M

FESTIVAL CASTELL DE PERALADA, 7 DE JULIOL-16 D’AGOST

Un dels grans moments serà l’estrena de la producció pròpia 
de ‘Turandot’, l’òpera de Puccini, sota la direcció de Mario Gas

Constel·lació de veus per 
celebrar el 30è aniversari
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CAP ROIG, DEL 8 DE JULIOL AL 17 D’AGOST

Vetllades elegants
a la Costa Brava

ROD STEWART

LLEGENDA DEL 
ROCK BRITÀNIC

ANTONIO OROZCO

PRESENTACIÓ 
DE ‘DESTINO’

SANTANA

DELS MILLORS 
GUITARRISTES

KINGS OF CONVENIENCE

EXITÓS DUO 
DE FOLK-POP

Amb més de 200 milions de discos ve-

nuts, Rod Stewart arriba a l'escenari de 

Cap Roig amb la seva gira From Gasoli-

ne Alley to Another Country Hits 2016, 

en la qual interpretarà els seus èxits més 

coneguts des del 1970 fins a l'actualitat. 

La demanda dels seus espectaculars  

xous en viu és més forta que mai des-

prés de la sortida a la venda del seu 

aclamat nou àlbum Another Country el 

juny de l'any passat, el número 29 de la 

seva carrera artística. 9 de juliol.

De l'origen al destí. Així és com Anto-

nio Orozco entén el viatge sense retorn 

que va iniciar el dia que va veure la llum 

el seu primer treball Un reloj y una ve-

la. 15 anys i 8 discos després, el final 

del trajecte no és sinó una metàfora 

del futur, d’aquell futur que, com si es 

tractés d’un imant gegantí, ens arros-

sega i ens modela. Destino recull una 

coses de tots aquests moments que 

s'han quedat al fons de la motxilla del 

de l’Hospitalet. 22 de juliol.

Durant 40 anys, Santana ha venut més 

de 100 milions de discos i ha omplert 

recintes al voltant del món. Fins ara, 

aquest artista ha guanyat deu premis 

Grammy i tres Latin Grammy. Entre 

altres honors, apareix a la posició nú-

mero 15 de la llista d’Els millors 100 

Guitarristes de la història, publicada a 

Rolling Stone. El 15 d'abril va ser la data 

marcada per al llançament del seu últim 

treball: Santana IV, que inclou 16 nous 

temes. 23 de juliol.

Després de les seves primeres apari-

cions en una sèrie d'aclamats festivals 

europeus durant l'estiu del 1999, el disc 

Quite is the New Loud va ser publicat 

a principis del 2001. El 2004 van pu-

blicar el seu excel·lent disc Riot on an 

Empty Street. Cinc anys després, el duo 

va tornar amb una sèrie de concerts 

ocasionals i l'octubre del 2009 es va 

editar Declaration of Dependence, amb 

un conjunt de cançons que conserva 

perfectament el seu so. 1 d'agost.

El quart àlbum en solitari de Richard As-

hcroft –These People– sortirà a la llum 

el dia 20 de maig. És el primer treball en 

sis anys d'aquest artista guardonat amb 

els premis Brit i Ivor Novello i nominat 

als premis Grammy. Canalitzant els seus 

coneixements clàssics i explorant nous 

sons, textures i temes, aquest nou disc 

(que presentarà a Cap Roig) el reafirma 

com un dels cantautors més carismàtics 

i prodigiosos de tota la seva generació. 

12 d'agost.

RICHARD ASHCROFT

EL SEU PRIMER 
COP AL FESTIVAL

Andrea (veu principal), Sharon (violí i 

veu), Caroline (bateria, piano, veu) i Jim 

(guitarra, piano, veu) han venut més de 

30 milions de discos des del seu debut, 

l'any 1995, amb l'àlbum Forgiven Not 

Forgotten. El so de The Corrs és únic, 

una captivadora barreja de la música 

celta tradicional amb un toc de pop 

rock. En el concert del festival presen-

taran White Light, el seu primer àlbum 

important des de Borrowed Heaven, el 

2004. 15 d'agost.

THE CORRS

QUARTET
IRLANDÈS

STATUS QUO

La llegendària banda de rock, Status 

Quo, formada per Francis Rossi i Rick 

Parfitt, torna als escenaris amb el seu  

xou en viu Accept No Substitute, en 

què tocaran els seus més reconeguts 

èxits, recollits en el seu últim recopilatori 

Accept No Substitute – The Definitive 

Hits (2015). Status Quo ha tingut 43 àl-

bums d'èxits (27 àlbums d'estudi amb 

nou material, 11 recopilatoris i 5 àlbums 

en viu) a la Llista Britànica d'Àlbums. 

17 d'agost.

7.000 CONCERTS 
A L’ESQUENA

Per primera vegada en aquest escenari, 

Amaral –format per Eva Amaral i Juan 

Aguirre– se centrarà en el setè disc de 

la seva carrera: Nocturnal. Segons ells, 

aquest treball ha sigut un viatge de des-

cobriments sonors i aprenentatge que 

va començar en la gira anterior. Moltes 

de les cançons van sorgir en diferents 

ciutats i països, amb uns acords de 

guitarra o unes frases escrites en un 

paper, que després van veure créixer a 

l'estudi. 9 d'agost.

AMARAL

EL DUO ESPANYOL 
MÉS PREMIAT

Els orígens del castell i el jardí botànic de Cap Roig es remunten 
al 1927, quan el coronel rus Nicolai Woevodsky, aficionat al 
dibuix i a l'arquitectura, i la seva dona, l'aristòcrata anglesa 
Dorothy Webster, decoradora i aficionada a l'arqueologia i 
a la jardineria, van deixar enrere la ciutat de Londres per fer 
arrels i construir el seu somni en aquest paratge únic situat 

davant del mar. Un lloc on regna la naturalesa i la calma i que 
avui acull un dels millors festivals musicals de l'estiu. Un 
escenari a l'aire lliure amb capacitat per a 2.118 espectadors, 
que reuneix alguns dels millors artistes en un paratge natural 
de 17 hectàrees. Aquestes són algunes de les formacions que hi 
actuaran aquest any.

Informació
general

LA FITXA

dAquest any, el festival amplia 

la programació infantil amb nous 

espectacles familiars que continuaran 

tenint com a principals protagonistes 

els més petits de la casa. Cap Roig Mini 

tornarà a obrir les portes dels jardins 

a pares i fills en sessions de tarda 

per poder viure junts la festa del 25è 

aniversari del Club Super 3 (29 i 30 de 

juliol) o per veure Tarzan El Musical (14 

d'agost).

dL'hora d'inici dels concerts és 

a les 22.00 hores, excepte les sessions 

de Cap Roig Mini (Súper 3 i Tarzan 

El Musical, que seran a les 20.00 

hores). L'accés al recinte estarà 

obert dues hores abans de cada 

concert.

Les entrades es poden comprar a 

www.caproigfestival.com i el mateix dia 

a la taquilla del recinte, entre les 16.00 i 

les 22.00 hores. 

L'organització habilita un total de 800 

places d'aparcament gratuït en cinc 

grans espais del recinte dels jardins.

dAquest any, el projecte solidari 

promogut per l'Obra Social La Caixa i 

Clipper‘s Live en el marc del Festival de 

Cap Roig serà en benefici de l'entitat 

Tramuntana Centre Ocupacional 

i Especial de Treball. Part de la 

recaptació del concert d'Ainhoa Arteta 

(11 d'agost) tindrà com a finalitat donar 

feina a persones amb discapacitat 

psíquica.

dUn dels atractius del festival és 

la possiblitat de disfrutar –abans 

o després del concert– d'una 

excepcional experiència gastronòmica 

al restaurant Via Veneto, amb una 

estrella Michelin (es recomana reservar 

prèviament). L'alternativa és sopar 

de forma més informal i fresca a la 

imponent plaça del Castell, on se 

serveixen tapes i entrepans.

Per als 
més petits

Actuació 
solidària 

Oferta 
gastronòmica
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COSTA BRAVA

El Baix Empordà s’uneix 
pel dret a la cultura

ÍTACA (26 DE MAIG-3 DE JULIOL)

Mostra de música i art 
d’arrels mediterrànies

PORTALBLAU (15 DE JULIOL-7 D’AGOST)

Ambient relaxat a 
l’antic fòrum romà

EMPÚRIES (12 I 13 D’AGOST)

Música soul. Mònica Green.

Pilar Enériz II MONOGRÀFICS 

L a 19a edició del Festival Nits de 

Jazz a Platja d’Aro (www.nits-

dejazz.com), amb un programa 

global de 10 concerts, té com a prin-

cipal novetat l’ampliació del nombre 

d’actuacions, de les dates del programa 

i del nombre d’escenaris. Platja Gran de 

Platja d’Aro (zona de Cavall Bernat) aco-

llirà fins a vuit concerts gratuïts, cada 

divendres, del 8 de juliol al 26 d’agost 

(23 h). També hi haurà actuacions a la 

Masia Bas de la localitat (dissabte 25 

de juny) i a la plaça de Lluís Companys 

de Castell d’Aro (els divendres del mes 

de setembre).

El festival, organitzat per l’ajuntament 

de Castell-Platja d’Aro, en col·laboració 

amb la Diputació de Girona i la Genera-

litat de Catalunya, aposta per les prin-

cipals formacions del panorama del 

jazz català i proposa, al mateix temps, 

l’actuació d’artistes internacionals. De 

la mateixa manera, manté l’aposta por 

les noves formacions emergents, per 

convertir-se d’aquesta manera en una 

plataforma per als músics professionals 

del futur.

ÈXIT. Els organitzadors preveuen in-

crementar el nombre d’assistents de 

l’edició passada (un total de 20.000 es-

pectadors), cosa que consolida aquest 

esdeveniment com una de les ofertes 

més dinàmiques i amb èxit de públic a la 

Costa Brava. Es va iniciar amb dues ac-

tuacions l’estiu del 1998 i ara, després 

de quasi dues dècades de programació 

ininterrompuda, acredita més de 130 

concerts i un currículum d’actuacions 

amb formacions com La Vella Dixieland, 

Llibert Fortuny, Raynold Colom, Divines, 

Barcelona Big Blues Band & Dani Nel·lo 

i Big Mama, entre altres.M

El festival preveu repetir, i fins i tot incrementar, els 20.000 espectadors 
que, de mitjana, han tingut les últimes edicions de la cita

Platja d’Aro acollirà fins 
a vuit concerts  gratuïts

NITS DE JAZZ, DEL 25 DE JUNY AL 2 DE SETEMBRE

Jazz per a tots. Andrea Motis i Joan 
Chamorro, en l’edició passada de la cita.

P. E. II MONOGRÀFICS 

E l festival Arts d´Estiu Costa Bar-

celona, que tindrà lloc entre el 

15 de juliol i el 26 d’agost a Pi-

neda de Mar, presentarà una progra-

mació artística de qualitat, amb artistes 

de la talla de Miguel Bosé (5 d’agost), 

Ainhoa Arteta (29 de juliol), Antonio 

Orozco (19 d’agost) i Niña Pastori (12 

d’agost), que ja han confirmat la seva 

presència en la sisena edició d’aquest 

festival que ha aconseguit posicionar-

se com un referent de l’estiu a la costa 

del Maresme.

Altres novetats arriben de la mà de 

Sopa de Cabra, que celebrarà el re-

torn als escenaris amb una gira (10 

concerts) de presentació del seu nou 

treball: Cercles. L’únic concert de la 

llegendària banda de rock català al 

Maresme serà a Pineda de Mar (15 

de juliol). Per la seva part, Manel pre-

sentarà el seu esperat quart àlbum: 

Jo competeixo, que presenta una in-

flexió cap al pop més contemporani 

(15 d’agost).

Arts d’Estiu Costa Barcelona combi-

na diferents disciplines artístiques com 

la música, la dansa, el teatre, la màgia 

o l’humor, configurant una proposta 

per a tots els públics i edats. Així, 

l’il·lusionista Mag Lari presentarà Lari 

Poppins, un espectacle que reivindica 

l’essència de la màgia, i Luis Piedrahita 

posarà el toc d’humor al festival amb 

el monòleg Stand Up Comedy.

 El festival va néixer de la voluntat 

de promocionar la cultura com un dret 

fonamental i d’acostar-la a tothom a 

un preu assequible. En els seus cinc 

anys d’història, ha programat 46 es-

pectacles i ha comptat amb més de 

29.000 espectadors. Més informació 

a la web www.artsdestiu.com.M

El festival d’estiu de la costa del Maresme aposta per ser accessible 
i multidisciplinari, per assegurar que la cultura arriba a tots els públics

Actuacions de qualitat a 
preus per a tota la família

ARTS D’ESTIU, DEL 15 DE JULIOL AL 26 D’AGOST 

Chambao. Foto de La Mari.

Cubà. Pablo Milanés.

Al piano. Andrés Calamaro.

dEn un paratge natural privilegiat, 

Empúries és una de les zones ca-

talanes de més interès cultural. Un 

jaciment excepcional on conviuen 

restes de la ciutat grega i la ro-

mana, i on la música té una llarga 

tradició. Des de l’any 2014, el re-

cinte museogràfic acull el Festival 

d’Empúries (concertsempuries.com), 

que fins al moment ha celebrat una 

desena de concerts, dels quals han 

disfrutat més de 8.000 persones. 

L’edició d’aquest any s’inaugura el 

12 d’agost, amb el recital de Joan 

Rovira (artista revelació de l’any en 

els premis de la revista Enderrock) i 

Chambao, que presentarà el seu nou 

disc (Nuevo ciclo). 

L’endemà serà el torn de Maria Ar-

dDel 15 de juliol al 7 d’agost, el fes-

tival Portalblau (www.portalblau.cat) 

programa una desena de concerts, 

xerrades, degustacions de vins i es-

pectacles per a tota la família. El can-

tautor cubà Pablo Milanés és el cap 

de cartell d’aquesta edició del festival 

de l’Escala, en l’únic concert que farà 

a Catalunya aquest estiu. Altres mo-

ments àlgids seran l’espectacle de 

Rafael Amargo que, sense perdre les 

arrels del flamenc, abraça altres ten-

dències coreogràfiques; i l’espectacle 

mediterrani del cantautor escalenc 

Josep Tero, que comptarà amb la 

participació de Maria Farantouri, una 

de les primeres veus de la cançó gre-

ga i amb la col·laboració de Marina 

dPer reivindicar la cultura com un 

dret bàsic, des de finals del mes de  

maig i fins a principis de juliol, el Fes-

tival Ítaca (www.itacacultura.cat) des-

embarca en set poblacions del Baix 

Empordà, amb propostes de qualitat 

a preus assequibles i per a tots els 

públics. Com a novetat destaca un 

concert gratuït a la platja de l’Estartit 

coincidint amb la revetlla de Sant 

Joan, a càrrec d’Oques Grasses. A 

Calella s’escoltarà la veu d’Andrés 

Calamaro; a Torroella de Montgrí, 

la de Ramon Mirabet; a Pals, Quimi 

Portet; i La Locomotora Negra, a la 

Pera. Aquests són només alguns dels 

noms que apareixen en un programa 

esquitxat d’actes, com per exemple 

nal i Marcel Bagés, que reinterpreten 

cançons i poemes de la tradició oral, i 

del grup Manel, una de les formacions 

catalanes més en voga. L’entrada per 

a cada dia (per als dos concerts) costa 

25 euros.M

Rossell. Quimi Portet i Rozalén també 

estan el cartell; així com Lídia Pujol i Les 

Anxovetes, el concert de les quals es 

maridarà amb vi de l’Empordà i anxoves 

de l’Escala.M

la tradicional pujada al Montgrí (culmi-

na amb actuacions i una degustació 

de vins), propostes teatrals de petit for-

mat i també un espectacle de poesies 

musicades.M
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Proteïnes de quilòmetre zero. El food truck Fileteando 
serveix hamburgueses ecològiques al Primavera Sound.

Eduard Palomares II MONOGRÀFICS

H i va haver un temps en què 

menjar alguna cosa en un fes-

tival de música significava con-

formar-se amb entrepans gomosos que 

simplement complien la funció d’omplir 

l’estómac. Això per sort ha anat can-

viant durant els últims temps i aquesta 

temporada sembla consolidar-se, ja 

que els grans esdeveniments estan 

apostant definitivament per oferir una 

sòlida i variada proposta gastronòmica, 

especialment de la mà d’una altra de 

les grans tendències del moment: els 

food trucks. 

El Primavera Sound, per exemple, va 

un pas més enllà del que estava fent 

fins al moment per estrenar en aques-

ta edició un village que busca recollir 

l’essència dels mercats gastronòmics 

de street food que tant èxit tenen a 

Barcelona. Això significa coherència i 

diversitat en la proposta culinària, quali-

tat i una imatge cuidada. Un dels que hi 

participaran és Eureka Street Food, que 

ja fa més de tres anys que gira per tot 

tipus d’esdeveniments i que ara encara 

el repte de participar en un gran festi-

val: “Volíem estar al 100% preparats, 

perquè amb el gran volum de de-

manda serà fonamental aconseguir 

l’equilibri entre rapidesa, rendibilitat 

i qualitat”, assenyala el seu fundador, 

Gastón Gabrielli.

Especialistes en menjar californià, se 

centraran en aquesta ocasió en dues 

varietats de tacos (de vedella amb col, 

ceba i mojo de coriandre o de pollas-

tre chipotle) i en uns nachos complets. 

“Aquesta proposta representa molt 

bé la nostra identitat, és ràpida de 

preparar i es complementa bé amb 

la resta de l’oferta”, assegura Gabrielli. 

Un altre dels presents és Fileteando, el 

food truck del restaurant El Filete Ruso, 

que encara un estiu agitat amb parti-

cipació també al Sónar, Cruïlla i Canet 

Rock. “El nostre producte principal 

serà l’hamburguesa de vedella eco-

lògica i de quilòmetre zero, així com 

un hot dog o una burger vegana. 

Hem de ser ràpids i oferir servei, 

però sense renunciar mai a la nostra 

filosofia slow food”, recalca un dels 

seus propietaris, Claudio Hoyos. 

XEFS. Juntament amb Fileteando, al 

Sónar també encendran els seus fo-

gons una nodrida representació de food 

trucks tant en les seves zones de dia 

com de nit. Però no només es con-

forma amb això i també comptarà a 

la zona Pro amb la cuina de xefs d’alt 

nivell com Albert Ventura (Coure) o Rafa 

Peña (Gresca). No obstant, no només 

els grans festivals cuiden la seva oferta 

culinària. Una cita de petit format com 

Els Vespres de la UB fa ja tres anys 

que compta amb els entrepans gurmet 

i de temporada de Caravan Made. “És 

on ens sentim més còmodes, amb 

un ambient més pròxim i un públic 

fidel”, afirma una de les seves funda-

dores, Sílvia Cabra. En tot cas, siguin 

grans o petits, la gastronomia s’ha fet 

definitivament un lloc en els festivals de 

música.M 

E. P. II MONOGRÀFICS

H a quedat més que sobrada-

ment confirmat que les modes 

són cícliques i que tot torna. 

Una bona prova d’això és la motxilla; 

després de molt temps relegada al 

col·legi o els dies d’excursió, ara s’ha 

convertit en un complement d’última 

tendència. Recuperada fa uns quants 

anys pels looks més hispters, la seva 

acceptació és cada vegada més mas-

siva, i va substituint progressivament 

bosses, bandoleres, tote bags i altres. 

De fet, no seria gaire arriscat afirmar 

que en els festivals d’aquesta tempo-

rada es veuran un gran i variat nombre 

de motxilles.

No és, no obstant, una opció simple-

ment estètica, sinó que té una elevada 

funcionalitat. En festivals amb un horari 

que s’estén des de primeres hores de 

la tarda fins a altes hores de la mati-

nada, és fonamental portar tota una 

sèrie d’elements bàsics de supervivèn-

cia, així que una motxilla ben equipa-

da pot ser la diferència entre defallir 

abans d’hora o aguantar a primera fila 

fins a l’últim concert. En la gran majo-

ria d’esdeveniments no deixen entrar 

begudes, però sí menjar, així que no 

és mala idea emportar-se provisions, ja 

sigui un entrepà de tota la vida, fruita o 

barretes energètiques.

Per un altre costat, no hi ha pràctica-

ment cap festival que no compti amb la 

seva pròpia aplicació mòbil per informar 

dels horaris i altres. Si a això s’hi suma 

la més que segura necessitat de trucar 

als amics per quedar en un escenari o  

en un altre, així com la fervent activitat 

a les xarxes socials per comentar el 

concert o penjar els selfies de torn, és 

molt probable que el telèfon es quedi 

sense bateria a les primeres de canvi, 

així que un carregador portàtil es con-

verteix en un element fonamental. La 

motxilla també servirà per guardar les 

ulleres de sol i la gorra o barret, vitals 

per a les hores diürnes del festival, així 

com la jaqueta que permetrà evitar-se 

un refredat al tornar a casa. 

ORIGINALITAT. Els anteriors són 

elements bàsics de supervivència, als 

quals cadascú afegirà els seus. En 

qualsevol cas, la motxilla es converteix 

en un aliat imprescindible del festiva-

ler tant a nivell funcional com estètic. 

Si realment es vol ser original i evitar 

Els ‘food trucks’ acudeixen al rescat
L’auge d’aquests restaurants amb rodes millora 
en gran mesura l’oferta gastronòmica dels festivals

b Grans cites com el Primavera Sound i el Sónar 
reforcen aquest any encara més el seu apartat culinari

b

bL’objectiu és oferir 
al públic qualitat i 
varietat, però 
el repte és la 
rapidesa del servei

Considerat de nou com un element de moda, aquest complement 
permet confeccionar un ‘kit’ de supervivència per a les grans cites 

El retorn de la motxilla 
com a icona ‘festivalera’

Numon (www.numon.org)
Bergam. 62 euros.

Le Coq Sportif (www.lecoqsportif.com)
Canvas. 60 euros.

Eastpack (www.eastpack.com)

Fjällräven (www.fjallraven.com)
High Coast . 62 euros.

trobar-se amb clons a cada concert, 

seria recomanable escollir produccions 

d’edició limitada. És el cas de les mot-

xilles Numon, una marca catalana que 

confecciona tot tipus de bosses de for-

ma artesana fent servir teles reciclades, 

com ara tapissos, cobrellits, cortines, 

texans gastats… El resultat són peces 

úniques, originals i respectuoses amb 

el medi ambient.

També es pot recórrer als grans 

clàssics, com el model Padded Pak’r 

d’Eastpack. Un disseny simple però 

amb una fabricació resistent, corretges 

ergonòmiques i esquena encoixinada, 

que es presenta en un gran nombre de 

colors. Encara que per anar realment 

d’acord amb les últimes tendències 

s’ha d’optar per la marca sueca Fjäll-

räven, que ha aconseguit expandir el 

seu model bàsic de motxilla quadrada 

–inspirat directament en les escoles– 

per tot Europa. Aquesta primavera ha 

llançat nous models més elaborats, 

com el High Coast, amb obertura de 

sac. I la prova final que les motxilles es-

tan de moda és que marques de roba 

s’han llançat a dissenyar o rellançar els 

seus propis models, com és el cas de 

Le Coq Sportif.M
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Massiu sense perdre l’essència 
El festival torna al Fòrum amb Radiohead al capdavant 
i els abonaments esgotats des de ja fa mesos

b Altres noms il·lustres del cartell són Brian 
Wilson, PJ Harvey, LCD Soundsystem o Sigur Rós

b

Concert amb vistes. Un dels escenaris de l’edició passada 
del Primavera Sound, al costat del mar al Fòrum. 

Eduard Palomares II MONOGRÀFICS

L’ experiència és un grau, i des-

prés de 16 anys de vida, el 

Primavera Sound sap exac-

tament quins són els seus punts forts 

i com minimitzar els febles. Totalment 

assentat i amb un model definit tant a 

nivell musical com d’infraestructures, 

el festival celebra una nova edició al 

recinte del Fòrum de Barcelona de l’1 

al 5 de juny amb una novetat respecte 

a tota la seva trajectòria anterior: els 

abonaments fa mesos que s’han esgo-

tat, així com les entrades de les jorna-

des de divendres i dissabte. Una prova 

indubtable de l’èxit d’una cita que sap 

com abraçar tot l’espectre de l’indie 

(més de 150 bandes i artistes), acollint 

un públic massiu però sense abando-

nar la seva essència independent.  

La programació d’aquest any re-

vela exactament els ingredients de la 

seva fórmula mestra, composta per 

grans clàssics de la música popular 

(Brian Wilson, compositor dels Beach 

Boys), grans estrelles de l’univers indie 

(Radiohead, PJ Harvey, LCD Sound-

system), bandes actuals amb espe-

rats nous discos (The Last Shadow 

Puppets), grups de culte (Sigur Rós), 

representants locals (Manel) i una llarga 

i variada llista de noms de l’escena ac-

tual, amb una gradació de popularitat 

que va des del coneixement més o 

menys massiu fins al desconeixement 

gairebé absolut. 

I al mateix temps, el cartell proposa 

una barreja variada d’estils que fa que 

la ruta d’un espectador amant del pop 

i el rock alternatiu sigui absolutament 

diferent de la d’un que prefereix el hip 

hop i l’electrònica. Això sí, s’ha de 

saber com barrejar correctament i en 

les proporcions justes totes aquestes 

matèries primeres per crear el còctel 

final. Molts festivals ho intenten i pocs 

en surten tan airosos com el Primavera 

Sound (www.primaverasound.es). 

NOMS CLAU. Els principals focus 

d’atenció són els britànics Radiohead, 

amb nou disc estrenat recentment so-

ta el braç; la tornada als escenaris dels 

novaiorquesos LCD Soundsystem, li-

derats per James Murphy; la presèn-

cia d’una icona del rock del calibre de 

PJ Harvey; la tornada al festival en el 

punt més alt de la seva carrera dels 

australians Tame Impala; el rock expe-

rimental dels islandesos Sigur Rós; i la 

presència atemporal de Brian Wilson 

per desgranar al complet Pet Sounds, 

l’obra magna dels Beach Boys.

També el pop retrofuturista del duo 

francès Air, l’aliança d’Alex Turner i Mi-

les Kane a bord de The Last Shadow 

Puppets, dos concerts diferents dels 

britànics Suede, el noise rock dels mí-

tics Dinosaur Jr… Però el millor d’un 

festival com el Primavera Sound és el 

que es denomina la seva classe mitja-

na, és a dir, grups d’alta qualitat però 

poc coneguts pel gran públic, que 

poblen els escenaris mitjans i petits 

del Fòrum i permeten evitar les grans 

massificacions. 

En funció d’això, cada espectador 

pot escollir la seva pròpia aventura: 

Vince Staples (hip hop), Kamasi Was-

hington (jazz), Royal Headache (soul 

rock), Venom (metall), Titus Androni-

cus (punk), Orchestra Baobab (world 

music), Julien Baker (folk), la rumba 

de Los Chichos o l’electrònica del 

nou Beach Club. Per varietat que no 

quedi.M

PRIMAVERA SOUND, DE L’1 AL 5 DE JUNY

Bucòlic. Assistents a l’edició passada del 
Vida, esperant l’inici d’un concert.

A. G. II MONOGRÀFICS

F a una setmana els organitzadors 

del Vida Festival, el Festival In-

ternacional de Vilanova i la Gel-

trú, celebraven les bones perspectives 

de l’esdeveniment, que a dos mesos 

vista només disposava de 300 abona-

ments per vendre. En aquesta tercera 

edició –que se celebrarà el 30 de juny i 

l’1, 2 i 3 de juliol–, l’esdeveniment pre-

senta un nou concepte artístic que, 

segons l’organització, “és una part 

cada vegada més essencial per en-

tendre el Vida i com s’integren tots 

els elements decoratius i artístics, 

així com els escenaris, a l’entorn”. 

Per a aquesta ocasió, el leitmotiv és 

La naturalesa geomètrica i els efectes 

òptics, una temàtica que inundarà tots 

els espais del festival, amb una perso-

nalitat que va estretament lligada a la 

naturalesa.

En aquesta edició, el Vida ha fet un 

gran esforç per millorar l’experiència 

del seu públic. A nivell de recintes, a 

La Masia d’en Cabanyes s’incrementarà 

el nombre d’escenaris, i passarà a al-

bergar-ne un total de cinc. A més, els 

concerts que es portin a terme a La 

Daurada aquest any seran gratuïts a fi  

que la gent que no pot o vol comprar 

una entrada també pugui disfrutar d’una 

part del festival.

Pel que fa a l’allotjament, les millores 

inclouen una zona pròpia d’acampada 

(el  Vida Camp), amb més zones 

d’ombra, opcions de restauració i fins 

i tot piscina. A més a més, s’ha doblat 

l’oferta de bungalous, situats en diver-

sos càmpings de la zona (es poden ges-

tionar des de la web del festival, www.

vidafestival.com).

Finalment, les noves connexions amb 

Sitges –que compta amb desenes de 

milers de places hoteleres– pal·liaran la 

falta de places a Vilanova i la Geltrú.

La novetat pel que fa a mobilitat és la 

connexió amb Sitges –via busos llança-

dora–, que s’uneix als trens nocturns 

especials, cosa que dóna múltiples 

opcions i horaris als assistents que 

s’hi allotgin. Així mateix, la freqüèn-

cia dels busos que connecten el fes-

tival amb diferents punts de Vilanova 

s’augmentarà considerablement, a fi 

d’absorbir l’increment de públic i mini-

mitzar les esperes. 

En l’edició d’aquest any augmentarà el nombre d’escenaris, 
tots ells integrats en espais naturals de gran bellesa 

Directes en un ambient 
artístic i inspirador

bLa banda de rock 
Wilco, originària 
de Chicago, és un 
dels plats forts 
d’aquesta edició

DESTACAT
Aquest any, el festival seguirà comp-

tant amb el suport d’Estrella Damm com 

a patrocinador principal, així com altres 

marques, entre elles Beefeater, Torres, 

Red Bull o Coca Cola que fan fins i tot 

un pas més respecte a l’edició passada.

Jägermeister seguirà patrocinant 

l’escenari de La Cabana. En aquesta 

línia, destaca també el nou escenari Me-

nú Stereo de Movistar+ especialment 

centrat en bandes nacionals.M

VIDA FESTIVAL, DEL 3O DE JUNY AL 3 DE JULIOL

Dijous, 30 de juny
Belako, Extraperlo, EORT Dj, Lois, 
Zulu Zulu, Mareta Bufona.

Divendres, 1 de juliol
Wilco, Manel, Unknown Mortal 
Orchestra, Villagers, Kiko Veneno, 
Triángulo de Amor Bizarro, Delo-
rean, The New Raemon, Za!, Guille 
Milkyway (DJ Set), Inspira, Maria Ar-
nal i Marcel Bagés, Biscuit, Doble 
Pletina, Mòdena Dj, Trepàt, Germà 
Aire, Los Bengala, Papa Topo.

Dissabte, 2 de juliol
!!! (Chk Chk Chk), The Divine Co-
medy, 2ManyDjs (DJ Set), Na-
da Surf, Kula Shaker, Lindstrøm, 
Balthazar, Basia Bulat, Niño de 
Elche, Joe Crepúsculo, James Su-
percave, Perro, Emilio José e Os In-
dígenas, Nacho Umbert, Odio París, 
Bearoid, Terrier, Trau, Baywaves, 
Sen Senra, Vida Dj (Save Vinyl).

Diumenge 3 de juliol
Rodrigo Amarante, Ultimate Pain-
ting, Hazte Lapón, Est Oest, Betty 
Belle.

EL CARTELL
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grup més influent de la història del pop 

electrònic, interpretant el seu nou àl-

bum Music Complete. També el músic 

i productor francès Jean-Michel Jarre, 

pioner en l’ús dels sintetitzadors des 

del seu primer àlbum Oxygene i potser 

el primer a apostar pels concerts de 

gran format i la introducció de la tec-

nologia a gran escala. Seguint aquesta 

línia, el francès debutarà amb un nou 

xou en el qual repassarà els seus clàs-

sics i presentarà els temes dels seus 

dos nous àlbums.

Un altre nom conegut és el de Fat-

Ambient dia i nit. Assistents de l’última edició del Sónar, 
durant una sessió de la programació diürna.

E. P. II MONOGRÀFICS

J
a fa temps que el Sónar 

(www.sonar.es) transcendeix 

el concepte de festival per 

convertir-se en alguna cosa 

més, potser en una trobada anual per 

avaluar l’estat de la música electròni-

ca, el seu passat, present i futur. I no 

només això, sinó també en un punt 

de trobada de la creativitat avançada 

i la transformació digital de la mà del 

congrés Sonar+D. Del 16 al 18 de juny, 

la cita barcelonina arriba a la seva 23a 

edició en un estat de progrés conti-

nu, en el qual cada any passen coses 

noves. En aquesta ocasió, una de les 

novetats resideix en la celebració tech 

shows, on la proposta artística es fu-

siona completament amb la tecnolò-

gica, abraçant la creació de sons amb 

camps electromagnètics o l’emissió de 

llum i sons amb mètodes innovadors. 

I encara que l’aparició de nous 

talents i projectes experimentals és 

constant, el Sónar també es basa en 

grans noms. Aquest any destaquen el 

conjunt de Manchester New Order, el 

boy Slim, que oferirà un espectacle au-

diovisual basat en els seus efectius i 

irresistibles hits de groove i electrofunk. 

O Antony and the Johnsons, que es 

presenta sota el pseudònim Anohni.

SOTA EL SOL. Una de les marques 

de la casa, segurament la seva imatge 

més reconeixible, és la programació 

del Sónar de Dia, que torna a celebrar-

se al recinte firal de Montjuïc. Serà una 

gran festa de ritmes globals, amb la 

fusió de l’electrònica amb estils amb 

denominació d’origen. Destaquen les 

actuacions del dj novaiorquès Ken-

ny Dope, representants del segell de 

house parisenc Ed Banger, el xilè Ma-

tias Aguayo amb el seu techno tropi-

cal, The Black Madonna, l’aliatge de 

techno i música àrab del duo francès 

Acid Arab i el jungle adjacent amb el 

dancehall i el reggae de Congo Natty. 

Per la seva part, Sónar de nit –al 

recinte firal de Gran Via– suma a la 

seva programació diversos dels ar-

tistes més rellevants de l’electrònica, 

l’avantguarda i la música de ball d’avui. 

És el cas del britànic James Blake, 

El veterà festival continua amb el seu progrés constant, sense oblidar-se 
de grans noms de l’escena, com New Order o Jean-Michel Jarre

Passat, present i futur de 
la música electrònica

bLa cita estrena 
aquest any els ‘tech 
shows’, en què la part 
artística es barreja 
amb la tecnologia

INNOVACIÓ

presentant el seu tercer àlbum, Radio 

Silence, i l’australià Flume, que debu-

tarà a Sónar amb Skin, el seu àlbum 

acabat de publicar. El techno ballable 

i els ritmes de club estaran perfec-

tament representats per figures com 

Boys Noize, John Talabot i Jackmaster 

i els infal·libles The Martinez Brothers, 

continuadors del house novaiorquès. 

Al mateix temps també hi haurà hip 

hop i r&b  (en tots els seus vessants i 

innovacions).

Finalment, també hi ha una bona 

representació de l’escena local. Niño 

de Elche + Los Voluble tornen al Só-

nar per presentar en exclusiva el seu 

nou projecte. I El Guincho estrenarà en 

directe el seu tercer àlbum, HiperAsia, 

amb un format escènic que inclou la 

projecció d’una pel·lícula animada.M

SÓNAR, DEL 16 AL 18 DE JUNY

CRUÏLLA, DEL 8 AL 10 DE JULIOL BBF, 16 DE JULIOL

Alberto González II MONOGRÀFICS

D ues edicions han estat sufi-

cients per donar ales al festival 

de música electrònica que or-

ganitza LiveNation i el grup Atresmedia 

a la platja del Fòrum i el Parc de la Pau 

de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). 

Una cita que no es poden perdre els 

interessats en la música que sona als 

millors clubs del món perquè, com en 

les anteriors ocasions, el cartell inclou 

els noms d’alguns dels més famosos 

punxadiscos. 

La llista dels dj confirmats la compo-

nen alguns habituals dels grans festi-

vals internacionals, com l’Electrobeach 

(França). Entre ells hi ha Alesso, 

Axwell^Ingrosso, Martin Garrix, David 

Guetta, Hardwell, Nicky Romero, Ruby 

Rose o Sander Van Doorn. Però abans 

que aquests pugin a l’escenari (a partir 

que es pongui el sol), començaran a 

escalfar motors alguns altres punxa-

discos nacionals, com Brian Cross, 

DJ Nano, Kike Tejada, Marsal Ventura 

i Sergi Domene.

L’any passat, el recinte va obrir por-

tes a les 18.00 hores, encara que els 

organitzadors sospesen la possibilitat 

que aquest any l’horari d’obertura 

s’avanci una mica, potser a partir del 

migdia. 

Des d’aleshores i fins a la matinada 

(encara està per confirmar l’horari de 

tancament, que dependrà dels permi-

sos municipals), es reuniran en aquesta 

platja milers de joves amb energia su-

ficient per ballar i donar-ho tot durant 

més de vuit hores seguides.M

Alberto González II MONOGRÀFICS

E l Cruïlla és més que un festi-

val de música, més que con-

certs, més que gastronomia i 

una bona experiència. El Cruïlla és, 

sobretot, el seu públic; és el positi-

visme i l’optimisme que s’hi respi-

ra”. Així el descriu el seu director, Jordi 

Herreruela, quan falta poc menys d’un 

mes per a la celebració d’aquest festival 

al Fòrum de Barcelona.

“L’edició d’aquest any és la millor 

del festival”. Així de contundent es 

mostra el director, mentre presenta un 

cartell amb estrelles de la talla de Robert 

Plant & The Sensational Space Shif-

ters. L’ex Led Zeppelin presentarà el 

seu últim disc, Lullaby... and the Ceas-

less Roar, per primera vegada a l’Estat 

espanyol. També hi actuaran Alabama 

Shakes –un dels grups del moment, 

que recuperen el clàssic esperit soul i 

blues americà– i Damien Rice, un dels 

artistes més perseguits pel festival.

Uns altres que també vénen a pre-

sentar nou disc són Crystal Fighters, 

després de dos treballs que els han do-

nat fama internacional. I als següents 

confirmats tampoc els va costar més 

Veu rica en matisos. Imatge promocional de Damien Rice. Des de l’aire. Platja de l’esdeveniment.

de dos discos aconseguir el reconeixe-

ment, com bé demostren els prop de 

150 milions de reproduccions de Wai-

ting All Night. Són Rudimental, que pu-

jaran a l’escenari el divendres 8 de juliol.

Dues dones amb gran presència a 

l’escenari –Skin, la cantant de Skunk 

Anansie; i Chan Marshall, l’artista que 

s’amaga al darrere de Cat Power– se-

ran protagonistes d’aquesta edició, 

a més a més del duo alemany Digi-

talism, Calexico, Seeed, Esperanza 

Spalding, Bomba Estéreo o la banda 

de jazz funk Snarky Puppy. Entre les 

bandes nacionals, destaquen Elefan-

tes, Chambao, Adrià Puntí, Xoel López, 

Ramón Mirabet, Vetusta Morla, Animal, 

Zoo, Bunbury, Love of Lesbian o Fer-

min Muguruza & New Orleans Basque 

Orkestra.M

Robert Plant & The Sensational Space Shifters, Crystal Fighters 

i Alabama Shakes estan entre els grups musicals més destacats

Un còctel que combina artistes 
de totes les talles i sensibilitats

La tercera edició del Barcelona Beach Festival 

espera superar els 80.000 assistents de l’any passat

Els millors ‘dj’ fan vibrar 
el litoral de BCN
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Ambient màgic. Representació teatral al Teatre Grec, 
durant l’última edició del festival. 

Xavi Datzira II MONOGRÀFICS

E
l Teatre Grec, situat a les 

primeres rampes de Mon-

tjuïc, és un d’aquells racons 

màgics de Barcelona, on 

trobar una mica de tranquil·litat i una 

bona dosi d’inspiració. Però arriba el 

mes de juliol i aquest espai resplendeix 

encara més, ja que pot fer allò per al 

que realment va ser construït: acollir 

espectacles culturals, com a seu princi-

pal (i emblemàtica) del Festival Grec de 

Barcelona. Un cicle que, a més, aquest 

any arriba a la seva 40a edició i ho ce-

lebra programant alguns espectacles 

gratuïts, que començan el 30 de juny 

amb l’Orquestra Plateria –la formació 

celebra els seus 40 anys– amb una 

festa popular a la plaça de Margarida 

Xirgu, que donarà el tret de sortida del 

festival. En aquest mateix espai tindran 

lloc altres propostes gratuïtes de mú-

sica, dansa i circ. 

A part d’aquesta programació es-

pecial, el festival manté la seva línia 

habitual d’espectacles de teatre, dan-

sa, música i circ, així com una extensa 

oferta d’activitats paral·leles dirigides 

tant a professionals com al públic gene-

ral. De moment s’han desvelat alguns 

espectacles, si bé encara falta donar a 

conèixer una segona remesa d’artistes, 

cosa que succeirà durant els pròxims 

dies. “Al llarg d’aquestes quatre dè-

cades, el Grec s’ha consolidat com 

a festival de les arts escèniques, un 

referent del sud d’Europa que ha 

projectat mundialment la imatge de 

Barcelona i dels seus creadors”, ex-

pliquen des de l’organització. 

PRIMERS NOMS. De moment, se 

sap que el Teatre Grec acollirà dos 

espectacles de dansa a càrrec de Ra-

mi Be’er amb la Kibbutz Contempo-

rary Dance Company i l’Alonzo King 

Lines Ballet. La música també tindrà 

un gran protagonisme en aquest re-

cinte (Estrella Morente, Mayte Martín, 

Benjamin Clementine, Jorge Drexler, 

Myles Sanko i Manel), però també en 

els diferents locals que actuen com al-

tres seus del festival i acullen formats 

i estils molt variats, com el Mercat de 

les Flors, la Sala Barts, el Centre Ar-

tesà Tradicionàrius, el Harlem i la sala 

Hiroshima.

Menció especial mereix la sala Jam-

boree, que concentra la gran part de 

l’activitat jazzística del Grec amb pro-

postes originals i especialment ideades 

per a l’ocasió, com les Tres Nits amb 

Myriam Swanson. De l’1 al 3 de juliol, 

la que és una de les veus més populars 

de l’escena barcelonina protagonitza 

tres nits totalment diferents: clàssics 

americans del Broadway dels anys 

30 als musicals de Cole Porter dels 

50; un còctel de rhythm’n’blues, soul, 

surf  i rockabilly a costat dels Flamin-

go Tours; i blues d’arrel acompanyant 

el guitarrista Amadeu Casas. A partir 

d’aquí, la sala de la plaça Reial acull 

una llarga llista de concerts protago-

nitzats per grups com Princes of Ti-

me, Benny Golson Quartet, Al ·lani, els 

Mambo Jambo i el saxofonista Llibert 

Fortuny, que també es presenta en tres 

formats diferents: en solitari, en acústic 

i elèctric.  

Sense oblidar els concerts de petit 

format als Jardins del Grec amb ban-

des i artistes emergents de l’escena 

musical catalana. Per un altre costat, 

el Minigrec reflecteix per quart any la 

vocació del festival d’incloure tots els 

públics, amb un programa que inclou 

sis propostes de teatre, dansa i teatre 

d’objectes per als més petits i s’estén 

per diferents espais escènics de la 

ciutat. Una forma d’anar preparant el 

públic que ha d’assegurar uns 40 anys 

més de festival.M

El cicle arriba a la seva 40a edició amb l’habitual programació 
de teatre, música, dansa i circ, a més d’espectacles gratuïts

Quatre dècades 
d’un referent de 
les arts escèniques

dPer celebrar la seva 40a edició, 

el Grec Festival no només comp-

ta amb una programació gratuïta, 

sinó que també ha posat tota la 

carn a la graella a nivell escè-

nic. Una bona prova d’això és 

l’espectacle inaugural de l’1 de 

juliol al Teatre Grec i que supo-

sa una amalgama de grans noms 

del món teatral. L’obra escollida 

és Les Bruixes de Salem, obra 

d’un dels dramaturgs clau del se-

gle XX, com és Arthur Miller. Però 

no només destaca aquest autor, 

sinó que la traducció al català és 

obra d’Eduardo Mendoza; la di-

recció, d’Andrés Lima; i el repar-

timent està encapçalat per Lluís 

Homar. 

Grans 
noms

L’ESTRENA

GREC FESTIVAL, DE L’1 AL 31 DE JULIOL

intèrprets, aire lliure, arquitectura, 

gastronomia i bon ambient. És molt 

més que anar a un concert; els con-

videm a una vivència”, apunten des 

de l’organització. 

El festival es diferencia d’altres grans 

esdeveniments pel confort que ofe-

reixen les 2.200 butaques des de les 

quals disfrutar dels concerts, a prop 

dels artistes i lluny de les aglomeracions 

d’altres festivals. 

Aquesta serà la quarta edició del Fes-

tival de Pedralbes que des del 2013 ha 

tingut actuacions d’artistes de la talla 

de Josep Carreras, Julio Iglesias, Zu-

bin Metha, Roger Hodgson, Anastacia, 

Antony & the Johnsons, Lana del Rey o 

Bob Dylan i de grups mítics com Ear-

th, Wind & Fire, Crosby, Stills & Nash, 

Spandau Ballet o Pet Shop Boys.

Lluís Muñoz II MONOGRÀFICS

E
l Festival Jardins de Pedralbes 

és un dels principals esdeve-

niments de l’estiu barceloní, 

que ofereix als ciutadans i 

visitants de la ciutat la possibilitat de 

viure un dia únic. Des del pròxim 11 de 

juny fins al 16 de juliol se celebraran, 

a l’exclusiu entorn del Palau Reial de 

Pedralbes, 17 concerts d’artistes de 

primer nivell i dos dies d’activitats ludi-

comusicals diürnes: el Dia de la Música 

en Família i una jornada de música indie 

i road food anomenada SoundEat! 

A més a més, hi haurà 19 concerts 

de nous talents a l’escenari Village i 

una nova proposta: cine amb música 

en directe. “La proposta Festival Jar-

dins de Pedralbes reuneix els millors 

El cartell d’aquest 2016 reuneix 

noms de la primera línia internacional 

d’un vast espectre d’estils amb els 

quals diferents espectadors puguin 

identificar-se. 

 Tom Jones arribarà a Barcelona el 

22 de juny per a un únic concert a la 

ciutat en el marc del Festival. La Veu és 

una de les llegendes vives de la músi-

ca, amb més de 100 milions d’elapés 

venuts al llarg de la seva vida. El gal·lès 

cantarà els seus grans temes i estre-

narà el seu nou àlbum Long Long Suit-

case. 

El millor jazz i soul estaran presents a 

Pedralbes de la mà de George Benson, 

el dia 4 de juliol. El guanyador de 10 

premis Grammy segur que demostrarà 

el virtuosisme de la seva guitarra, i la 

seva excepcional veu amb clàssics com 

Nothing’s Gonna Change My Love For 

You, Kisses In The Moonlight o la versió 

On Broadway. 

GRANS ICONES. La cançó protes-

ta farà tornar l’espectador als anys 70. 

La ressaca del maig francès va deixar 

noms com Patti Smith, que tocarà el 

7 de juliol, i Joan Baez, que ho farà el 

10 de juliol. No són més que dues de 

les principals cantautores internacio-

nals que, als seus 70 anys, han canviat 

Woodstock per Pedralbes. Toquinho i 

Maria Creuza oferiran el 8 de juliol el 

seu sentit homenatge a la gran icona 

de la Bossa nova: Vinicius de Moraes 

on recordaran aquell primer disc que 

va ser La Fusa. 

Qualsevol que hagi escoltat algu-

na vegada Azzurro no pot ocultar un 

somriure nostàlgic; és el popular himne 

de Paolo Conte, que visitarà els jardins 

el dia 28 de juny, per confirmar amb 

els seus temes el mite en el qual s’ha 

convertit a Itàlia i al món des de la seva 

irrupció durant els anys 70. De llegen-

da italiana a llegenda francesa, Charles 

JARDINS DE PEDRALBES

Els jardins del Palau Reial acolliran 
l’esdeveniment de l’11 de juny al 16 de juliol

Un festival 
amb segell 
de qualitat 
Barcelona

Aznavour oferirà un inoblidable concert 

el 25 de juny. Des del seu debut ha 

presentat 51 àlbums que culminen amb 

el seu homenatge el 2015 a Edith Piaf 

amb Encores. 

La lírica també estarà present al Fes-

tival Jardins de Pedralbes: el millor tenor 

lleuger de l’actualitat, Juan Diego Flo-

rez, farà ressonar els jardins en el seu 

concert del 14 de juny. I en el terreny 

de la música clàssica, Ara Malikian, un 

dels violinistes més prestigiosos del 

món que, difuminant les fronteres dels 

gèneres amb el seu violí, oferirà el seu 

particular xou el pròxim 30 de juny.

Miguel Bosé, el 22 de juny, i Carlos 

Núñez & Celtic Legends, el 12 de juny, 

seran els grans noms del panorama 

nacional que visitaran Pedralbes. 

No només seran les grans llegendes 

les protagonistes de l’actual festival, les 

principals bandes del moment també 

prendran partit en la quarta edició de 

la cita: l’emblemàtica banda irlandesa, 

The Cranberries, l’11 de juny; James 

Morrison, el 17 de juny; els somiadors 

M83, l’11 de juliol; el folk de The Lumi-

neers, el 26 de juny; el cantautor José 

González, el 12 de juliol, i l’eclèctic, Mil-

ky Chance, el 15 de juny faran vibrar 

els assistents.

C I N E  A M B  O R Q U E S T R A . 

L’experiència del Festival de Pedralbes 

com una jornada que va més enllà d’un 

concert es confirma amb la novetat 

d’aquest any: s’uniran dues arts com 

són el cine i la música en directe. En 

el seu 35 aniversari, Indiana Jones, en 

busca del arca perdida serà la pel·lícula 

que s’emetrà a la fresca el 19 i el 20 

de juny, en versió original subtitulada, 

i acompanyada per la interpretació de 

la banda sonora de John Williams, 

que serà interpretada per l’Orquestra 

Simfònica del Vallès, sota la batuta del 

prestigiós director Ernst Van Tiel.M

dL’experiència Pedralbes va 

des de l’obertura de portes del 

recinte a les 20.00 hores fi ns al 

tancament, a les 2.00 hores, i 

comprèn múltiples serveis pen-

sats fi ns a l’últim detall perquè 

el públic disfruti d’una vetllada 

completa que va molt més en-

llà de l’assistència a un simple 

concert.

La frondositat de la vegeta-

ció, la comoditat de l’espai, la 

doble proposta gastronòmica 

–al restaurant del palau o als 

jardins i els concerts d’artistes 

emergents a l’escenari Village, 

a les 20.30 hores– propicien 

bones estones abans i després 

dels concerts principals.

L’estrella de la vetllada són 

els concerts de proximitat. Les 

característiques de l’aforament, 

2.200 butaques amb òptima vi-

sibilitat i màxim confort, ofe-

reixen al públic moments pri-

vilegiats d’autèntica proximitat 

amb artistes de primer nivell 

nacional i internacional.

El Festival Jardins de Pe-

dralbes arriba a la seva quar-

ta edició l’11 de juny avalat pel 

públic i doblement guardonat: 

als Premis Fest Espanya 2014 

i a l’Iberian Festival Awards de 

Lisboa 2016. Per a més infor-

mació, es pot consultar la pàgi-

na web www.festivalpedralbes.

com.

Més que 
concerts

OCI

Un enclavament privilegiat. Diverses 
imatges de l’última edició del festival.
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Gran afluència. Concert en l’edició passada del 
festival, que va congregar més de 54.000 assistents.

Pilar Enériz II MONOGRÀFICS

E l Rock Fest Barcelona està 

a punt per a la tercera edició 

al parc de Can Zam de San-

ta Coloma de Gramenet. En tan sols 

tres anys ha passat a ser considerat 

com el festival de referència del rock 

dur a tota la península i, especialment 

a Catalunya, on els organitzadors són 

molt optimistes respecte a les xifres de 

participació i a la qualitat dels grups 

participants. 

La promotora Rock’n’Rock de Bar-

celona estima que l’esdeveniment es 

troba en l’any de la seva consolidació 

després de congregar 20.000 persones 

el 2014 i més de 54.000 l’estiu passat; 

aquesta edició espera tornar a superar 

àmpliament les xifres assolides el 2015. 

El Rock Fest compta, com indica la ci-

tada promotora, amb “els grans grups 

del panorama internacional”, entre els 

quals destaquen els reconeguts Iron 

Maiden o King Diamond, després de 10 

anys d’absència dels escenaris espa-

nyols. El cartell compta amb un total de 

41 grups, que passaran per l’escenari 

de Can Zam entre el divendres 15 i el 

diumenge 17 de juliol. Està previst que 

les actuacions s’iniciïn a les 13.00 hores 

per continuar fins a les 3 de la matina-

da. El grup colomenc de metal melòdic 

Nonsense serà l’encarregat d’inaugurar 

el festival.

El programa (www.rockfestbarcelo-

na.com) contempla combinar grups de 

renom amb altres de més joves que, 

encara que no compten amb un nivell 

de fama internacional, han demostrat 

en les seves actuacions una qualitat 

que és àmpliament reconeguda.

 

ACTUACIONS. El divendes 15 de ju-

liol pujaran a l’escenari Blind Guardian, 

Boni, Coroner, Dragonforce, Grave 

Digger, Heaven Shall Burn, King Dia-

mond, Kreator, Mägo de Oz, Michael 

Schenker, Moonspell, Nonsense, 

Orphaned Land i Tyketto.

El dissabte 16 actuaran Armored 

Saint, Baron Rojo, Battle Beast, Doro, 

Iron Maiden, Leize, Loudness, Overkill, 

Rata Blanca, The Raven Age, Unisonic, 

Wild Lies i ‘77 - Rock Tent. I el diumen-

ge 17  Alyanza, Amon Amarth, Anthrax, 

Candlemass, Ciclonautas, Eclipse, Im-

pellitteri, Obituary, Slayer, The Answer, 

ROCK FEST, DEL 15 AL 17 DE JULIOL

Iron Maiden se suma a la llista de grups 
que ja han confirmat la seva participació 

El rock més 
dur se cita a 
Santa Coloma

bL’edició de l’any 
passat va tenir 
un impacte d’1,5 
milions d’euros

ACTIU ECONÒMIC
Thin Lizzy, Twisted Sister, Whitesnake i 

Thundermother - Rock Tent.

Com l’any passat, en aquesta edició, 

també hi haurà una zona d’acampada 

ubicada a Montmeló, concretament 

a l’àrea de Can Guitet. A més a més, 

mentre durin els concerts i durant tot el 

dia, hi haurà un servei de bus llançado-

ra que funcionarà de forma ininterrom-

puda per accedir al festival.M
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MANEL

L’espera, per fi, ha acabat
dAconseguir el número 1 a les llistes 

espanyoles, dues vegades consecutives, amb 

discos cantats en català, confirma el potencial 

de la banda. Després de 18 mesos preparant 

el seu quart àlbum, Jo Competeixo, el quartet 

torna per tornar a arrasar: en l’últim concert 

abans de l’aturada van arribar a reunir 65.000 

persones a les Festes de la Mercè el 2014. 

LA GRAN PEGATINA

La família creix per a una gira única
d Es tracta d’un espectacle que només 

es podrà viure fins a l’octubre del 2016. 

La Pegatina es reinventa incorporant 

nous membres i reunint fins a 13 músics 

a l’escenari. Una autèntica big band que 

recorrerà Europa amb el segell de qualitat que 

s’ha guanyat durant els seus 13 anys sobre 

els escenaris i els cinc àlbums publicats.

ELS PETS

El públic decideix el concert
d30 anys és una xifra que parla per si 

mateixa. Una trajectòria que serveix com el 

millor aval per a un dels grans representants 

del pop català. Els Pets oferiran tan sols un 

concert a l’estiu per celebrar el seu aniversari 

i serà al Canet Rock, on serà el públic el que 

esculli mitjançant votació les cançons que 

interpretaran.

ELS CATARRES

Apogeu de música i festa catalana
dMés de 100.000 fans a Facebook, i mig 

milió de descàrregues dels seus tres discos, 

els han convertit en una de les bandes 

catalanes més populars. Després d’un any 

de gira presentant per diferents punts de 

Catalunya, Espanya i Europa, el seu últim 

treball, Big Bang, acabaran el seu tour amb un 

concert ple d’alegria i festivitat.

SIDONIE

Quan l’espectacle va més enllà
dSidonie ofereix una de les experiències 

musicals més allunyada de les formes 

convencionals del panorama nacional. Durant 

el festival, presentaran el seu nou àlbum Sierra 

y Canadá, un vuitè disc que es distancia dels 

seus treballs anteriors. Serà  la seva primera 

actuació al Canet Rock, on oferiran el seu 

directe original i intens.

EL CARTELL

Celebració. En la imatge, l’escenari del Canet Rock durant 
un dels moments àlgids de l’última edició.

Lluís Muñoz II MONOGRÀFICS

L
es idees romàntiques poden 

semblar una bogeria, però, 

beneïda sigui la bogeria si és 

per recuperar el Canet Rock. 

El pròxim 2 de juliol, el festival celebra 

la tercera edició des del seu retorn; un 

esdeveniment que va tenir lloc per pri-

mera vegada el 1975. Han passat més 

de 40 anys per als primers assistents, 

que en l’actualitat, hi poden tornar amb 

els seus fills i néts i viure un dia en famí-

lia disfrutant de la millor música catala-

na. “Més que un festival és una ex-

periència única. El fet d’estar situat a 

fora de Barcelona dota el festival de 

l’encant del desplaçament, d’acudir 

a un enclavament únic al costat del 

mar on la gent es pot banyar entre 

concert i concert. El festival no vol 

perdre l’essència de les primeres 

edicions, per això, tota la infraes-

tructura es construeix especialment 

i fraternitat entre persones. Seguint la 

filosofia del poder popular, el Canet 

Rock ha organitzat diferents accions 

altruistes i filantròpiques. Dijous passat 

12 de maig, a la sala Luz de Gas, el 

festival va organitzar un concert benèfic 

per recaptar diners per a l’associació 

Stop Mare Mostrum, guanyadora del 

Català de l’Any pel seu treball amb la 

crisi dels refugiats. En l’esdeveniment 

van actuar Bonobos Entre Amics, La 

Pegatina o Itaca Band.

A més, el Canet Rock col·labora 

amb l’ONG DreamNepal, una organit-

zació que tracta de rescatar els nens 

que compleixen penes a la presó al 

costat dels seus pares. Per a aques-

ta acció, un dels grups debutants del 

festival, La Raíz, viatjarà fins al Nepal 

per viure en primera persona el treball 

de l’ONG. 

Sens dubte, motius suficients per as-

segurar que el Canet Rock va ressorgir 

per ser una de les cites de l’estiu.M 

per a l’ocasió, i és l’únic festival en 

el qual es dóna veu a les principals 

bandes dels països catalans i que, a 

més, dura de sol a sol”, declara Gem-

ma Recoder, directora del Canet Rock.

Després dels petits problemes que 

comporta la primera vegada, i després 

de l’èxit de la segona, el festival busca 

la consolidació i espera que passin pel 

Pla d’en Sala, de Canet de Mar, més de 

20.000 persones durant les 12 hores 

de música d’aquesta tercera cita que 

s’iniciarà a les 18.00 hores i no acabarà 

fins a les 6.00 hores de l’endemà. “Ens 

hi deixem la pell per poder recupe-

rar el festival de la nostra joventut, 

és un orgull per a nosaltres veure 

durant el festival tres generacions 

diferents disfrutant d’un dia de mú-

sica”, apunta Recoder.  

SOLIDARITAT. En una societat cada 

vegada més individualista, els festivals 

emergeixen com un espai de trobada 

FESTIVAL CANET ROCK, 2 DE JULIOL

La tercera edició de l’esdeveniment servirà per consolidar una de les 
cites clau de l’estiu a Catalunya en una jornada festiva de sol a sol

L’alba del festival de 
la música catalana
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Accent britànic. Actuació de l’última edició del FIB.
A sota, Muse i Chemical Brothers, dos caps de cartell.

Lluís Muñoz II MONOGRÀFICS

E
stiu, a la vora del mediterrani, 

bon ambient i la millor mú-

sica britànica, internacional 

i espanyola. Podria ser una 

accepció en el diccionari per a paradís 

però és la definició per al Festival Inter-

nacional de Benicàssim (FIB), un oasi 

festiu que celebra la seva 22a edició 

del 14 al 17 de juliol. La trajectòria des 

de l’any 1995 ha permès al FIB situar-

se com una referència internacional en 

el panorama festivaler; tant és així, que 

Muse ha escollit el festival castellone-

nc per oferir en exclusiva a Espanya 

el nou espectacle del seu setè àlbum, 

Drones, amb el qual han aconseguit 

el seu segon Grammy a millor àlbum 

de rock. Tot bon melòman sap que la 

banda britànica és coneguda per de-

lectar amb un dels millors directes de 

tot el panorama musical, convertint un 

concert en una experiència única amb 

cançons com Dead Inside o Psycho. 

No hi ha dubte que el privilegiat am-

bient FIB sumat al viatge musical que 

ofereix el grup de Matt Bellamy serà la 

suma perfecta per acostar el públic a 

la crida de la musa. 

Benicàssim s’ha erigit en sinònim 

d’eclecticisme, un lloc on trobar les 

principals bandes de qualsevol gène-

re musical, on les barreres es difumi-

nen i els estils es fusionen per portar 

les propostes més avantguardistes. 

El rock experimental de Muse estarà 

acompanyat per un dels principals 

duos del món de l’electrònica, Che-

mical Brothers, que oferiran un dels 

seus directes multisensorials en els 

quals imatge i música s’uneixen per 

transportar l’espectador a una nova 

dimensió. Els britànics presentaran el 

seu últim àlbum Born in the echoes que 

combinaran amb grans èxits com Hey 

Boy Hey Girl o Galvanize. 

La banda nord-americana d’electro 

house, Major Lazer, serà un altre dels 

caps del cartell que farà ressonar 

l’escenari del FIB. Un grup en el qual 

l’electrònica es fusiona amb gèneres 

com el reggae i el dancehall per crear 

un exitós estil que els ha portat a la 

fama amb temes com Light It Up.

La fusió de gèneres no acaba amb 

Major Lazer; Massive Attack són els 

considerats pares del trip-hop, una 

expressió electrònica en la qual es 

combina jazz, rap i altres gèneres que 

van des del soul, el dub o el rock. El 

duo de Bristol serà una de les grans 

atraccions del Festival amb els seus 

populars Teardrops o Paradise Circus.

També del Regne Unit seran al FIB, 

Disclosure: els germans Lawrence 

presentaran el seu últim èxit Caracal 

amb el qual faran embogir el públic 

de Benicàssim amb els seus addictius 

himnes dance.

Entre els headliners no es pot passar 

per alt Kendrick Lamar, el raper s’ha 

convertit en una icona de la població 

afroamericana als Estats Units. El seu 

Alright s’ha alçat en una de les pro-

clames de les protestes del moviment 

Black Lives Matter i fins i tot la seva 

importància ha arribat fins a la Casa 

Blanca: Barack Obama va considerar 

el seu tema How much a dollar cost 

com la seva cançó favorita de l’any 

2015. 

RECUPERACIÓ. Des del 2014,  el 

director del FIB és el britànic Melvin 

Benn, també organitzador del Reading 

and Leeds Festival. El seu objectiu a 

Benicàssim és situar-lo entre els princi-

pals certàmens del món. Durant l’edició 

del 2015, el públic va augmentar un 

6% respecte a l’esdeveniment del 

2014, i va reunir durant els quatre dies 

115.000 persones. L’heterogeneïtat de 

les bandes atrau públic amb gustos di-

versos cosa que configura una àmplia 

gamma d’assistents. 

Una varietat que es tornarà a fer pal-

pable en aquesta edició del 2016, en 

què no passaran desapercebuts l’indie 

rock de The Maccabees, les encisa-

dores mescles de Jamie XX, l’indie-

pop fusió amb R&B de The 1975, 

el rock’n’roll d’alt octanatge de The 

Vaccines, la banda de guitarres més 

excitant d’UK Catfish And the Bott-

lemen, el hip hop de Jess Glyne, els 

principals punxadiscos del panorama 

internacional (Mr. Oizo, The Magician, 

John Talabot o Ryan Hemsworth), així 

com les últimes bandes anunciades 

del festival entre les quals destaquen 

Echo & The Bunnymen del carismàtic 

Ian McCulloch, el rock latent i elèctric 

de Band of Skulls, les freqüències ba-

llables del DJ Breakbot, o el postpunk 

sintètic que oferirà The Soft Moon.

Per si els principals grups no fossin 

prou per al públic, com a novetat per 

al 2016, l’organització ha anunciat una 

carpa en la qual el principal club de 

Barcelona, Razzmatazz i la discoteca 

de moda de Madrid, Ochoymedio, 

s’uniran per oferir els grans èxits del 

moment. 

NACIONAL. Des de l’edició del 

1995, el FIB ha tractat de donar veu 

tant als principals grups espanyols com 

a les bandes emergents del moment. 

El dance pop de Delorean, l’art-pop 

de Dorian, l’envoltant veu de Zahara o 

els contrastats La Habitación Roja, es 

barregen amb noves propostes com el 

pop per a tots els públics de Kero Kero 

Bonito, les cançons juganeres de Hinds 

o la presència de Soledad Vélez. Grups 

que confirmen el present i el futur de la 

música nacional.

Un total de 59 bandes confirmades 

per a 4 dies durant els quals milers 

de persones disfrutaran de la millor 

música en un dels esdeveniments de 

l’estiu; les sigles de FIB parlen per si 

mateixes, i se situen a l’altura dels prin-

cipals festivals internacionals amb el 

valor afegit de l’entorn mediterrani, on 

la joie de vivre està, per descomptat, 

garantida.M 

bEn l’edició 
passada, el públic va 
augmentar un 6%, 
i va reunir més de 
115.000 persones

REPERCUSSIÓ 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICÀSSIM, DEL 14 AL 17 DE JULIOL

Benicàssim escoltarà el nou 
directe de Muse en exclusiva

La banda britànica presentarà un nou 
espectacle per al seu setè àlbum, ‘Drones’ 

b El cartell també compta amb Disclosure, Major 
Lazer, Massive Attack o Chemical Brothers

b

dL’elecció de bandes entre un am-

pli repertori estilístic musical busca 

atraure la diversitat de públic més 

gran possible. Al mateix temps, la 

política en la venda d’entrades ha 

d’acompanyar amb diferents possibi-

litats amb les quals ningú pugui trobar 

una excusa per no anar al festival. 

Des de l’entrada individual per a 

qualsevol dels quatre dies del festival, 

passant per abonaments de 2 dies, i 

acabant pel complet, l’abonament de 

4 dies amb el qual poder disfrutar de 

tot l’esdeveniment. També estan dis-

ponibles l’entrada i el càmping VIP 

per a aquells a qui els agradi disfrutar 

d’una experiència selecta. 

La fl exibilitat en la compra 

d’entrades ajuda a atraure tant el 

públic local com l’internacional: en 

l’edició passada el 50% dels assis-

tents provenien de les Illes Britàni-

ques, el 45% d’espectadors venien de  

diverses procedències d’Espanya, i el 

5% restant va arribar des de diferents 

llocs del món. 

El director del festival, Melvin Benn, 

després de l’èxit de l’any passat va 

declarar que, des de l’organització, se 

sentien “amb molta força per a uns 20 

anys més de FIB”. 

Entrades per a 
tots els gustos

LA TAQUILLA
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Nits d’estiu. Ambient durant l’última edició del FIMC, que es 
prepara per celebrar la seva 42a edició.

Pilar Enériz II MONOGRÀFICS

A
mb l’eslògan Omple els teus 

somnis de música com a 

inspiració, s’està treballant 

des de fa diversos mesos 

per posar en marxa la 42a edició del 

Festival Internacional de Música de 

Cambrils (FIMC) que se celebrarà del 

28 de juliol a l’11 d’agost al Parc del 

Pinaret de la localitat del Baix Camp.

Els organitzadors han apostat aquest 

any per atrevides innovacions per sor-

prendre els assistents. Si artistes com 

David Bisbal, Juan Luis Guerra i Mi-

guel Bosé eren els caps de cartell en 

edicions anteriors, aquest any la idea 

de l’organització passa per augmen-

tar notablement la presència de músics 

catalans, alguns d’ells molt populars al 

país i altres que han demostrat la seva 

notable creativitat. 

Manel (30 de juliol), La Gran Pega-

tina (31 de juliol) i Sopa de Cabra (6 

d’agost) com a referents de l’escena 

musical catalana compartiran escenari 

amb artistes de primer nivell de la mú-

sica espanyola com la gira El Gusto es 

nuestro –amb Víctor Manuel, Ana Be-

lén, Joan Manuel Serrat i Miguel Ríos– 

(7 d’agost), Julio Iglesias (2 d’agost) i 

Miguel Poveda (3 d’agost).

S’ha de destacar que el famós te-

nor Josep Carreras (4 d’agost) actuarà 

acompanyat de la Arts Symphony En-

semble i la Coral Verge del Camí de 

Cambrils, mentre que en l’espectacle 

Raphael Sinphonico (5 d’agost), el can-

tant estarà acompanyat de l’Orquestra 

Simfònica del Vallès. 

Tanquen el cartell Antonio Orozco (8 

d’agost), Sweet California (9 d’agost), 

Alejandro Sanz (11 d’agost) i la cantant 

espanyola més reconeguda dels últims 

temps: Malú (10 d’agost).

 En total seran més d’una dotzena 

de concerts, de nits plenes d’art efímer, 

de màgia i complicitat entre els assis-

tents que reforçaran el pes i lideratge 

de Cambrils en l’escena cultural del 

Camp de Tarragona.

Com en edicions anteriors, el tret de 

sortida del festival d’aquest any tindrà 

lloc amb un concert amb invitació la nit 

del 28 de juliol. L’artista que s’amaga 

sota el nom de Momo repassarà els 

èxits de Queen, la banda liderada per 

Freddie Mercury. S’espera que èxits 

com We are the champions, The show 

must go on o We will rock you permetin 

als assistents viatjar en el temps per 

uns minuts i tornar a la màgica dècada 

dels 70.

HARMONIA. Els organitzadors, 

seguint l’estela de l’èxit obtingut en 

edicions anteriors, han elaborat un 

programa en el qual es comptarà amb 

un espai per a la gastronomia dirigit 

pel restaurant La Laia de Barcelona 

(www.restaurantlalaia.com) que serà 

l’encarregat d’omplir de sabor, textures 

i contrastos els paladars dels assistents 

a l’esdeveniment. 

Sota la direcció de Laia Mas i el seu 

equip, es podrà degustar un canaló de 

morcilla de ceba amb maionesa de po-

ma i pistatxos; un ceviche de gambes o 

salmó marinat amb soja i clau. Gràcies 

al treball conjunt amb les marques prò-

pies del territori també s’elaborarà un 

foie micuit amb gelée de vermut Miró. 

La zona gastronòmica del Parc del 

Pinaret obrirà les seves portes a les 

20.00 hores i tancarà després dels 

concerts. Un punxadiscos omplirà de 

ritme la vetllada, abans i després de 

cada espectacle. 

En definitiva, l’objectiu és que els 

assistents puguin disfrutar de músi-

ca de primer nivell i gastronomia per 

delectar el paladar en un festival que 

compta amb una llarga trajectòria 

amenitzant les nits de l’estiu. La zona 

gastronòmica disposarà d’un espai 

reservat al costat de les fonts del Parc 

del Pinaret.M

FESTIVAL DE MÚSICA DE CAMBRILS, 28 JULIOL - 11 AGOST

La 42a edició del FIMC se celebrarà al Parc del Pinaret de la localitat del 
Baix Camp, amb una proposta per maridar sensacions i sabors

Música i gastronomia,
un duo per disfrutar 
en tots els sentits 

bAquesta 
edició comptarà 
amb la presència 
d’artistes catalans 
de primera línia  

LES NOVETATS

bEls assistents 
degustaran la  
cuina del país de 
la mà del restaurant 
La Laia

ALTRES CONVOCATÒRIES

La capital s’entrega a 
Johann Sebastian Bach

BACHCELONA, DEL 21 AL 26 DE JULIOL

Proposta lúdica amb 
consciència ambiental

BONA NIT BARCELONA, 11 DE JUNY

Sense necessitat de micro. Un 
dels concerts de l’anterior edició.

Gran escenari. Un dels 
concerts de l’any passat.

Alberto González II MONOGRÀFICS 

dSempre és agradable acudir al 

Poble Espanyol, encomanar-se de 

la tranquil·litat de Montjuïc i disfru-

tar d’aquella plaça major que tan 

bons músics ha vist passar. Aquest 

és l’escenari de Bona Nit Barcelona 

(BNB), un festival amb un clar objec-

tiu: que la gent balli. Això condiciona 

el cartell, que aquest any inclou Mika, 

precedit per Molotov Jukebox i l’aposta 

local d’Acció (per no parlar del diverti-

díssim final de festa de Two Smoking 

A. G. II MONOGRÀFICS

dEn la quarta edició (només en 

l’anterior hi van participar més de 

8.000 persones), el festival Bachcelo-

na insisteix en el caràcter internacional, 

amb intèrprets de tot Europa, que acu-

diran a la capital catalana per compartir 

la música del geni alemany. Aquest any 

es portarà a terme del 21 al 26 de juliol 

en espais emblemàtics de la ciutat, tals 

com l’Auditori o el Palau Güell.

Bachcelona és l’evolució d’un pro-

Fellaz). La delicadesa torna aquest any 

de mans de dos artistes que traves-

saran l’Atlàntic per oferir el que serà el 

seu primer concert al nostre país: Brika 

i Caloncho.

Paral·lelament, BNB prossegueix en 

el seu esforç per constituir-se com un 

green festival, mitjançant l’elecció de 

proveïdors locals, la racionalització dels 

recursos, l’optimització de la logística, la 

implantació de fonts d’energia renova-

bles, la integració de socis estratègics 

(per exemple Ecoembes) o la reutilitza-

ció de l’escenografia i la cartelleria.M

jecte ja existent a Barcelona, Bach Zum 

Mitsingen, que des del 2011 ofereix el ci-

cle integral de les cantates de J. S. Bach 

en format participatiu. De fet, es podran 

escoltar les cantates BWV 17 i 94 amb 

aquest format dins del festival, el 23 de 

juliol a Santa Maria del Pi. A www.bach-

zummitsingen.com hi ha tota la llista de 

les cantates previstes, a més de la resta 

d’activitats, que potencien la vivència i la 

interacció, i divulguen els aspectes més 

inesperats i lúdics de la música de J. S. 

Bach.M
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