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Crash & The beauty queen from Mars. 
O l’aclamada Bad medicine, que el 
grup va estirar per poder-hi in-
cloure fragments de peces alienes 
bastant sorprenents: Bad case of lo-
ving you (Doctor doctor), de Robert 
Palmer; Not fade away (Buddy Ho-
lly) i Vertigo (U2). D’aquí, a un clàs-
sic de la radiofórmula, Bed of roses, 
o Cama de rosas, com va dir el can-
tant en castellà.

RARESA ACÚSTICA / El set acústic, es-
cenificat en un extrem de la doble 
passarel·la que envoltava part de 
la pista, va arribar amb una altra 
cançó que no ha format part del 
repertori habitual de la gira, San-
ta Fe, de l’àlbum en solitari de Jon 
Bon Jovi Blaze of glory (1990), que 
va venir seguida de Diamond ring. 
Després, Someday I’ll be Saturday 
night va apuntar el camí d’un es-
calfament final que va culminar 
amb Have a nice day i Keep the faith.
 La tanda de bisos va dilatar la 
sessió amb les meditacions mís-
tiques de Something to believe in (de 
text springsteenià) i Hey God, i les 
salves amb Wanted dead or alive i 
Livin’ on a prayer. Però hi va haver 
més coses, dues propines fora de 
tot guió, la balada Always i, quasi 
a la una de la matinada, I love this 
town. La col·lecció de hits de Bon Jo-
vi es manté ben conservada. H

FERRAN SENDRA

Una seguidora amb 
un tatuatge de Bon 
Jovi a l’esquena.

FERRAN SENDRA

Un grup de fans,  
abans de l’actuació 
del grup de Nova 
Jersey a Montjuïc.

El Grec escull 
un artista per a 
la nova etapa
3El director teatral Ramon Simó opta per un certamen 
«participatiu» que surti dels «espais tancats»

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L
a roda de consultes per triar 
el nou director del festival 
Grec va tenir ahir la seva fu-
mata blanca. Ramon Simó 

va ser l’elegit pel tinent d’alcalde de 
Cultura, Ramon Ciurana, per relle-
var Ricardo Szwarcer durant els prò-
xims quatre anys, amb un cinquè 
prorrogable. Després d’haver dialo-
gat amb diversos gestors i artistes 
com Domènec Reixach, compromès 
amb el teatre Arxipel de Perpinyà, i 
Oriol Broggi, que va declinar la pos-
sibilitat de fer-se càrrec del festival, 
l’escollit ha estat un director teatral 
i escenògraf que apareixia en molt 
poques quinieles, per no dir-ne cap. I 
no per falta de mèrits sinó per la seva 
discreta trajectòria. Un artista com 
Simó rellevarà, per tant, un gestor 
com Szwarcer.
 Ciurana va reiterar ahir durant 
la presentació un dels punts del pro-
grama cultural de CiU. «Volem que 
el Grec evolucioni cap a un model 
més viscut per la ciutat». En aquest 
sentit va ser contundent: «Pots pas-
sar per Barcelona i no saber que es 
fa el festival [...] Cap europeu ve a 
Barcelona per veure el Grec. No és 
compatible amb el fet de dir que és 
un dels tres festivals més importants 
d’Europa». Ahir mateix, ja va tenir 
una rèplica de l’exdelegat de Cultu-
ra i avui regidor del PSC, Jordi Martí. 
«CiU torna a fer del nomenament 
a dit dels responsables culturals la 
seva manera de fer». Ciurana va re-
nunciar al concurs perquè hauria 
endarrerit l’elecció «fins a mitjans  
d’octubre».

VOCACIÓ INTERNACIONAL / Simó, lògi-
cament, només va parlar ahir a La 
Virreina de conceptes generals, ja 
que els processos de canvi en l’àm-
bit cultural, va afirmar, es produei-
xen a mitjà termini. «No tinc pressa, 
vull escoltar molta gent i m’agrada 
fer les coses amb calma». Així va par-
lar de mantenir la vocació interna-
cional i potenciar la xarxa Kadmos 
amb altres festivals europeus, «amb 
la implicació dels creadors catalans 

en el territori internacional, i no no-
més comprant espectacles».
 Sobre l’encàrrec de Ciurana,  va 
apuntar que s’havia de buscar un 
Grec «més participatiu» que no s’es-
goti amb les setmanes de programa-
ció i que surti «d’espais tancats». El 
que no el sedueix és la idea de final 
de temporada, en què participen els 
teatres privats, que conviu amb la de 
festival. I també va qüestionar que 
sigui l’únic certamen europeu que 
«no té hub», o sigui un espai central 
de relacions.
 Simó, que seguirà dirigint i no 
va descartar fer-ho al festival, va re-
prendre el debat sobre el Grec pel 
que fa a la seva dispersió o concen-
tració. «La política de dispersió no és 
la millor per a un festival», va dir, i va 
apostar per una programació orien-
tada a «espectacles i textos que par-
lin de la realitat contemporània». H

FESTIVAL D’ESTIU DE BARCELONA

33 Ramon Simó, ahir a la seu de l’Institut de Cultura de Barcelona.

GUILLERMO MOLINER

La carrera de Simó ha estat 
tan constant com polièdrica. 
Vinculat a la Beckett als seus 
inicis, Sergi Belbel li ha obert 
les portes del TNC els últims 
anys: Copenhaguen, La dama 
de Reus, Arcàdia... Simó, no 
obstant, ha trepitjat tots els 
escenaris barcelonins, bé com a 
director o com a escenògraf de 
la seva dona, la també directora 
Magda Puyo.

Va néixer a Tarragona (1961)
Director, escenògraf i professor de 
l’Institut del Teatre
Va dirigir la Fira de Tàrrega del 96 al 98

RAMON SIMÓ

Creador polièdric

PERFIL

La banda que més 
treballa i que més 
diners recapta

33 En aquest any sense gires dels 
ompleestadis per excel·lència, 
Bruce Springsteen i U2, Bon Jo-
vi s’està situant com el màxim ve-
nedor d’entrades a tot el món. La 
seva expedició actual, Live 2011, 
que acaba diumenge vinent a Lis-
boa, és la que més públic congre-
ga aquest any i prolonga l’exerci-
ci del 2010, quan la gira The circle 
es va convertir en la més lucrati-
va, amb 140 milions d’euros de re-
captació. 

33 L’any passat, Bon Jovi va supe-
rar AC/DC (123 milions) i U2, que 
amb la segona part del seu 360º 
Tour va fer 112 milions d’euros. Tot 
i que els irlandesos van recaptar 
aquella quantitat amb només 22 
concerts, davant els 69 del grup 
de Nova Jersey. El Top 5 dels ar-
tistes més recaptadors del 2010 
el van completar Lady Gaga, amb 
93 milions, i Metallica, amb 77. 
Bon Jovi ha venut uns tres mili-
ons d’entrades en les seves gires 
consecutives del 2010 i el 2011.
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