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Carreras obrirà el nou
Festival Pedralbes

Barcelona ja compta amb el seu
festival musical premium. Josep
Carreras, Crosby Stills & Nash,
Antony and the Johnsons i Julio
Iglesias actuaran aquest estiu als
jardins del Palau de Pedralbes.

XAVI SERRA
BARCELONA. Un Cap Roig a Barce-
lona. Si bé Martín Pérez no va pro-
nunciar aquestes paraules, l’esperit
del festival que ahir presentava el
director de Concert Studio seria
aquest. La promotora que va posar
en marxa el Festival Jardins de Cap
Roig –i el va dirigir dotze anys, fins
al 2011– ha creat ara un nou esdeve-
niment de perfil similar per al pú-
blic barceloní, el Festival Jardins
del Palau Reial de Pedralbes, que
instal·larà un escenari en un dels
jardins més distingits de la ciutat –i
una zona sense veïns– i hi progra-
marà actuacions d’algunes de les fi-
gures més consagrades de l’escena
musical internacional.

La línia de programació és simi-
lar a la de festivals premium com
Cap Roig i Porta Ferrada: artistes
contemporanis de primera línia
com Antony and the Johnsons (28
de juny) –que interpretarà cançons
pròpies i d’altres compositors que
l’han inspirat–, figures d’un presti-
gi blindat pel pas del temps i la nos-
tàlgia com el supergrup folk Crosby,
Stills & Nash (8 de juliol) i noms tan
populars que estan per damunt del
bé i del mal com Julio Iglesias (26
de juny). “És un home que sempre
em diu que faci el que faci, si jo li tru-
co, ell vindrà”, presumia ahir Pérez.
“Sempre que paguem el caixet, es-
clar”, es corregia immediatament.

Tot i tenir un perfil similar al dels
festivals citats, a Pérez no el preocu-

pava que la competència debilités
els festivals empordanesos. “El fes-
tival es fa en una altra ciutat i en èpo-
ques diferents –subratllava–. Quan
nosaltres acabem ells encara no han
començat. I sigui com sigui, l’aug-
ment d’oferta és bo per a tothom”.

Situat estratègicament a finals de
juny i a principis de juliol, després
del Primavera Sound i el Sónar i
abans del Grec, el Jardins de Pedral-
bes vol “omplir un buit” durant uns
dies en què, segons l’alcalde de la
ciutat, Xavier Trias, “l’oferta musi-
cal era una mica pobra per a una ciu-
tat que rep set milions de visitants
cada estiu”.

Un tenor a Broadway
El Festival arrencarà el 20 de juny
a les 12 de la nit, per coincidir amb el
començament oficial de l’estiu i
amb el Dia de la Música. L’escollit
per inaugurar el festival és el tenor
Josep Carreras (“Volíem que fos un
artista català”, comentava Pérez),
que sortirà del registre líric per in-
terpretar cançons del repertori de
Broadway amb l’Orquestra Simfò-
nica de Girona i la soprano italiana
Gladys Rossi. Hi sonaran temes de
Leonard Bernstein, Andrew Lloyd
Webber, George Gershwin, Nino
Rota (Parla piu piano) i fins i tot el
Moon River de Henry Mancini.

Tot i que encara falten dos artis-
tes per confirmar de la programa-
ció, gran part del cartell ja està de-
finit: el 2 de juliol Natalie Cole re-
cordarà èxits llatins del seu pare
(Nat King Cole) com Quizás, quizás,
i Bésame mucho, que ha recuperat
en el recent Once in a Lifetime; l’en-
demà serà el torn de Roger Hod-
gson, la veu de Supertramp, en for-
mat de banda, i el 7 de juliol els
Earth, Wind & Fire originals posa-

ran a prova un directe esculpit
amb hits llegendaris de disco-
soul com September i Boogie
Wonderland, que estan en el pan-
teó de la música de ball.

Pérez presumia ahir de l’esce-
nari, que dóna l’esquena a la fa-
çana del Palau Reial, i d’haver sa-
crificat més de 200 localitats
“per tenir una butaqueta prou
còmoda”, a l’alçada d’un festival
de primer nivell. Nascut amb
“vocació de créixer” –ja es prepa-
ra l’edició del 2014, que introdu-
irà la dansa–, el festival posarà
més de 300 entrades de cada
concert a 37 euros perquè “el
barceloní pugui anar-hi”. La res-
ta d’entrades (d’un total de
2.179) es mouran entre els 47 i
els 178 euros. La venda, per cert,
comença avui al migdia.e

Josep Carreras interpretarà cançons basades en
el repertori del musical de Broadway. PEDRALBES

Antony and the Johnsons, Crosby Stills
& Nash i Julio Iglesias figuren al programa

Totes les arts escèniques catalanes, en una enciclopèdia
NÚRIA CLOSAS

BARCELONA. Una història de les arts
escèniques i una enciclopèdia digi-
tal recolliran tota la història de les
disciplines teatrals de Catalunya. La
proposta, sorgida als anys 80 de la
mà de Josep Montanyès, rep el nom
de Projecte d’Arts Escèniques de Ca-
talunya (PRAE) i “pretén fer una re-
visió actual de totes les arts, no tan
sols el teatre, sinó també la dansa, el
circ i la màgia”, explicava Guillem-
Jordi Graells, coordinador del pro-
jecte. Es recupera així una idea de
l’exdirector de l’Institut del Teatre,
que, d’una banda, vol rellegir el pa-
trimoni dramatúrgic fent especial
èmfasi en la capacitat de recupera-
ció i, de l’altra, “cobrir tota l’activitat
escènica del territori, en tots els seus

gèneres, de totes les èpoques i
respectant la llengua vehicular
utilitzada”. El PRAE comença la
seva recerca en el centenari de
l’Institut del Teatre, amb l’objec-
tiu de publicar l’enciclopèdia on-
line l’any que ve. Els cinc volums
històrics, cada un relacionat amb
un període, des de l’època medi-
eval fins a l’actualitat, es volen pu-
blicar entre el 2015 i el 2017.

Al PRAE hi participen 13 de les
21 universitats que formen la
Xarxa Vives. L’Institut del Teatre
i l’Institut d’Estudis Catalans són
les altres dues entitats que hi par-
ticipen. El projecte es regeix per
una comissió científica formada
pel professorat de les 13 univer-
sitats col·laboradores i membres
de l’Institut.e

RECERCA

Jordi Viñas (Xarxa Vives), Guillem-Jordi Graells,
Salvador Giner i Jordi Font, ahir a l’IEC. JORDI PARRA

El vocalista Till Lindemann
va suar de valent. FERRAN FORNÉ

EN DIRECTE

Rammstein
inflamen amb

els seus èxits el
Palau Sant Jordi

Trias
“L’oferta
musical de
Barcelona era
pobra durant
aquests dies”,
diu l’alcalde

Rammstein
PALAU SANT JORDI DE BARCELONA
Diumenge 14 d’abril

HUGO DE COMINGES

Un Palau Sant Jordi amb
les localitats gairebé
exhaurides va rebre
amb ganes Rammstein.
El sextet de rock indus-

trial presentava el recopilatori Ma-
de in Germany. Passaven pocs mi-
nuts de les nou de la nit quan el vo-
calista Till Lindemann, tenyit de ros
i vestit amb una jaqueta curta de
pells de color fúcsia, es va plantar a
sobre de l’escenari despenjant-se
d’una plataforma que va baixar des
d’uns quants metres d’alçada. Al
llarg de 95 minuts, els berlinesos
van desgranar els seus grans èxits
en una actuació tan espectacular
com mil·limetrada.

Malgrat que els promotors havi-
en anunciat la gira més impressio-
nant de la història, el que van oferir
els berlinesos va ser exactament el
mateix que havien mostrat en visi-
tes anteriors. A la pirotècnia de ri-
gor (explosions, columnes de fum,
canons de foc, llançaflames...) s’hi
van sumar escenes habituals, com la
del teclista Christian Lorenz ficat
en una caldera gegant, la pujada a
escena d’un fals espontani que aca-
ba accidentalment en flames i la rui-
xada al públic amb un canó d’espu-
ma que representava l’ejaculació
d’un fal·lus gegant, al final del tema
Pussy, que va servir per acomiadar
el concert. Gairebé no hi va haver
moments de calma, exceptuant la
versió en clau de piano de Mein
Herz brennt, a l’equador del xou.
Musicalment, Rammstein són –i
sempre ho han sigut– un conjunt
sense fissures, però cal que renovin
amb urgència el seu repertori piro-
tècnic i teatral o acabaran repetint-
se com la sopa d’all.e
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