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Grec 2011

Per primer cop, en els 25
anys del Festival Grec, l’es-
pectacle d’inauguració
s’ha encarregat a una
companyia de dansa cata-
lana. Cesc Gelabert, amb
música de Carles Santos,
el disseny de l’espai escè-
nic de Perejaume i el su-
port de ballarins de cultu-
ra popular conformaran
La muntanya al teu vol-
tant. Serà l’espectacle
d’inauguració del Festival
Grec (17 i 18 de juny).
Com l’any passat, el festi-
val s’avança una setmana
al solstici d’estiu i s’estal-
via arribar fins a l’agost.
Gelabert ja va realitzar un
treball meritori, llavors
acompanyat amb l’artista
plàstic Frederic Amat per
fer un treball de fusió de
cultures amb la cultura
japonesa: Ki.

Szwarcer ha estat va-
lent en totes les seves cinc
inauguracions. Ho ha fet

amb dansa internacional
(Sylvie Guillem i Akram
Khan, 2007), cant líric
(Història del soldat,
2008), circ per a tots els
públics (El jardí dels estels,
2009) i teatre clàssic (Pro-
meteu, 2010). Va sortir es-
caldat el 2008, amb una
xiulada, que potser tenia
altres motius que el de la
mateixa proposta d’inau-
guració bastant naïf. Pot-
ser per això, va recórrer
al circ i al teatre familiar
(una de les banderes que
no ha deixat de defensar en
les cinc edicions) per con-
ciliar-se amb els especta-
dors de l’estrena.

La muntanya al teu vol-
tant té la col·laboració de la
Fira Mediterrània de Man-
resa. La directora, Tere Al-
mar, va forçar la trobada
del ballarí contemporani
amb membres de colles
sardanistes en l’edició del
2010. També Carles San-
tos va ser un convidat a
participar en la fira del
2009. I Perejaume, serà el
convidat d’aquest 2011.
Aquesta és la fórmula d’Al-
mar per revitalitzar les
companyies i els especta-
cles d’arrel tradicional. ■

Per obrir,
dansa
catalana
Cesc Gelabert i
Perejaume signen
l’espectacle
d’inauguració
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Cesc Gelabert amb Frederic Amat i ballarins japonesos
ja va protagonitzar ‘Ki’ un dels èxits de l’any passat ■ J. AZNAR

Unes 76.000 persones en
tres dies l’any 2009. Més
de 100.000 el 2010. I, se-
gons les previsions dels or-
ganitzadors, 120.000 (és
a dir, 40.000 per jornada)
en l’edició d’enguany del
San Miguel Primavera
Sound, que després d’uns
quants concerts de pre-
àmbul en diferents espais
de la ciutat desplega avui
el gruix del seu bufet artís-
tic al Parc del Fòrum. Més
rècords: el nombre d’esce-
naris, per primer cop arri-
ba a vuit, i els metres qua-
drats, 73.000, una quarta
part més dels que es van
utilitzar l’any passat. Qui
vulgui anar des de l’esce-
nari comissariat pel web
de referència indie Pitch-
fork fins a l’escenari Lle-
vant –ubicat a l’altra pun-
ta del parc– és possible
que bati un altre rècord: el
del temps requerit per al
desplaçament d’un con-
cert a un altre, calculat en
aquest cas en vint minuts
en hora punta. Ara bé, qui
es cansi d’anar com un
boig de concert en concert
esquivant unes masses

que, un any més, es preve-
uen britàniques en un per-
centatge elevat, podrà op-
tar per asseure’s a la gespa
i visionar algun dels sis
documentals que es pro-
jectaran en el marc d’una

col·laboració amb el festi-
val In-Edit; passejar per la
fira discogràfica que cada
any proposa el festival;
anar, al matí o a primera
hora de la tarda, a algun
dels vint concerts organit-
zats al parc Central del
Poble Nou o, dissabte,
molt probablement –ja
que l’assumpte no s’acaba-
rà de resoldre fins avui al
matí–, veure en pantalla
gran la final de la Cham-
pions entre el Barça i el

Manchester United, que
coincidirà de ple amb el re-
cital dels alemanys Eins-
türzende Neubauten sen-
se que als músics ni als
fans més malalts d’aquest
referent del krautrock els
preocupi gaire.

Avui, PiL i Grinderman
La primera jornada, la
d’avui, que ja fa temps que
ha deixat de ser d’escalfa-
ment, presenta almenys
mitja dotzena dels re-
clams més llaminers del
cartell. John Lydon –que
el 2008 al mateix Fòrum,
quan liderava els Sex Pis-
tols, es va discutir a maste-
gots amb el cantant de
Bloc Party perquè aquest
li demanava insistent-
ment que reformés PiL–
actuarà a un quart de nou
amb la banda que va for-
mar després de la primera
ruptura dels Pistols: PiL.
Els viscerals Grinderman
de Nick Cave escalfaran
l’escenari San Miguel a les
onze de la nit. Suicide, en
un capítol més de la fal·le-
ra del Primavera Sound
per instigar que bandes
clàssiques toquin íntegra-
ment un dels seus discos
més celebèrrims, repassa-

ran passada la mitjanit un
àlbum que, el 1977, va de-
mostrar que punk i sinte-
titzadors no tenien per-
què ser antagònics. Final-
ment, a un quart de tres
–en horari temerari per
als que demà treballin–,
els Flaming Lips repren-
dran la festa en technico-
lor que ja han portat altres
vegades a Barcelona, amb
l’obligació, això sí, de de-
mostrar que l’afonia que
Wayne Coyne, el seu can-
tant, tenia quan va tocar al
Summercase l’any 2007
era només temporal.

Paral·lelament, l’Hotel
Me rebrà professionals de
tot el món en la fira Prima-
vera Pro, que ha servit per-
què Generalitat i Primave-
ra Sound es retrobessin
després de tres anys de
relacions tenses. ■

El festival, convençut de batre rècords d’assistència
en la seva onzena edició, que comença avui al Fòrum

Primavera Sound
de Champions
Guillem Vidal
BARCELONA

40.000
espectadors són els que
preveu el San Miguel Pri-
mavera Sound que vagin
al Parc del Fòrum.

Els Grinderman de Nick Cave i Warren Ellis actuaran avui a un quart de dotze de la nit ■ POLLY BORLAND
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La xifra

PiL, Grinderman,
Suicide, Sufjan
Stevens, Interpol
i Flaming Lips,
entre els grups
que actuen avui


