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El Lliure avala 
el rescat 
del festival 
NEO per a 
emergents

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

Tan efímer com impactant en la 
seva única edició del 2006, el fes-
tival NEO (Noves Escenes Obertes) 
ressorgeix de la mà del Teatre Lliu-
re, el gran impulsor d’una mos-
tra per als creadors emergents, 
per als artistes que investiguen 
les formes expressives més inno-
vadores i no textuals. Després de 
cinc anys del Radicals Lliure d’Àlex 
Rigola, Lluís Pasqual ha trobat, 
no sense dificultats, al NEO una 
plataforma per a aquests artistes 
no convencionals.
 Pasqual va sortir a escena gai-
rebé sense assajar. Ja va incloure 
el certamen en el seu anunci del 
programa del Lliure quan només 
tenia una ferma intenció. L’apa-
rició de socis com l’Institut del 
Teatre, el Mercat de les Flors i La 
Seca-Espai Brossa va avalar la re-
cuperació d’una mostra hereva 
del veterà Festival Internacional 
de Teatre Visual i Titelles, que el 
1973 va començar a organitzar 

l’Institut. Aquella primera edició 
del NEO no va tenir continuïtat 
per una congelació pressupostà-
ria de la Diputació de Barcelona.

PRESSUPOST DE 300.000 € / Hermann 
Bonnín (La Seca-Espai Brossa) va 
destacar ahir la «cohesió» de les 
quatre institucions en una pre-
sentació a tres mesos vista (el fes-
tival se celebrarà del 10 al 13 de 
maig). Es va fer per donar volada 
a una idea que ha viscut entre «de-
bacles financeres, caigudes del 
Conca i canvi d’interlocutors per 
les eleccions», com va recordar 
Pasqual. Així, encara es negocia 
amb el Departament de Cultura, 
el Conca i el Ramon Llull l’encaix 
d’un pressupost de 300.000 euros 
per a uns 15 espectacles.
 Aquesta gran festa ludicocul-
tural, amb vocació de mercat per 
a programadors internacionals, 
se celebrarà al Lliure, el Mercat, la 
muntanya de Montjuïc, l’Institut 
i el Brossa. El seu director, Jordi 
Fondevila, va anticipar ahir una 
mostra de tres coproduccions del 
NEO. Entre elles, destaca l’espec-
tacle de Roger Bernat Pendent de 
vot que convertirà el públic en vo-
tant en un teatre convertit en par-
lament. H

aparador escènic

L’Institut del Teatre, 
el Mercat i el Brossa 
recolzen un certamen 
que se celebrarà del 
10 al 13 de maig

3el rocker obrirà el cartell el 10 de 
març i el bateria el tancarà al maig

NÚRIA MARTORELL
 BARCELONA

E
l 23è Festival de Guitarra 
obrirà la programació amb 
tot un personatge del rock, 
el cantautor i escriptor no-

vaiorquès resident a París Elliott 
Murphy, el 10 de març que ve (Biki-
ni). El cartell inclourà un total de 33 
grups i artistes, entre els quals tam-
bé destaquen noms com The Wa-
terboys, Eli Paperboy Reed, Marky 
Ramone (el bateria dels Ramones, 
que tancarà el festival el 26 de maig), 
Michael Schenker (ex-Scorpions) i 
Christina Rosenvinge. 
 Joan Rosselló, el director de la 
mostra, es va congratular ahir de les 
xifres de l’edició anterior: «Més d’un 
84% d’ocupació i gairebé 30.000 es-
pectadors». I del fet que el festival 
marqui «un abans i un després en la 
carrera de grups locals com Manel i 
Love of Lesbian». I fins i tot es va atre-

vir a pronosticar: «Aquest any serà el 
torn dels Amics de les Arts». Precisa-
ment la banda barcelonina va publi-
car ahir el seu nou disc, Espècies per ca-
talogar, es va col·locar en el número u 
de la llista d’iTunes i, després d’esgo-
tar les entrades dels seus dos recitals 
(els dies 26 i 27 d’abril), va afegir una 
nova cita (el 28) al Teatre Coliseum.

TRES GRUPS DE VERSIONS / En aquest ma-
teix teatre, Jorge Drexler celebrarà 
els 20 anys de carrera en el marc del 
festival. I Abbey Road, el grup barce-
loní d’homenatge als Beatles, s’atre-
virà amb aquest aforament en l’any 
en què commemora el 50è aniversa-
ri del naixement del mític conjunt 
de Liverpool. És curiós que aquest 
any la programació del Festival de 
Guitarra inclogui fins a tres grups de 
versions, ja que també hi actuaran 
Ultimate Eagles i Please. U2.
 Per un altre costat, Luz Casal tor-

presentació del FestiVal de GUitarra

narà al Liceu per presentar l’àlbum 
Un ramo de rosas, i Marina Rossell por-
tarà el seu sentit homenatge a Mous-
taki el 19 d’abril al Palau de la Músi-
ca, acompanyada, segons es va anun-
ciar, per Paco Ibáñez i Roger Mas. La 
Bien Querida abordarà les peces del 
seu nou àlbum, Fiesta (5 de maig, Au-
ditori), i Iván Ferrerio, les de Confesio-
nes de un artista de mierda (4 de maig, 
Apolo). Atenció també a les propos-
tes del grup barceloní Marujita (22 
de març, Music Hall), de Jairo Zavala, 

que amb el nom de Depedro actuarà 
el 24 de març a Bikini, i de l’anima-
da banda japonesa Osaka Monaurail 
(24 de març, Bikini).
 Aquest any, malgrat el nom del 
festival, no hi haurà cap guitarris-
ta solista en la programació. Un fet 
que Rosselló va justificar argumen-
tant que amb el canvi del director 
artístic, fa cinc anys, van acceptar 
que la guitarra era un reclam, pe-
rò que no tenien per què que ser tan 
puristes. H

33 El rocker Elliott Murphy, en el recital que va fer a Bikini el 2010.

FERRAN SENDRA

Des d’Elliott 
Murphy fins a 
Marky Ramone


