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El Primavera 
Sound creix 
amb el 7% 
més de 
pressupost

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Al Primavera Sound, el festival de 
música independent que se cele-
brarà del 22 al 26 de maig al Fò-
rum de Barcelona, no sembla afec-
tar-li la crisi ni la pujada de l’IVA, 
una mesura que ahir, durant la 
presentació, el conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, va qualifi-
car de «catàstrofe». Amb un pres-
supost de 7,5 milions d’euros, el 
7% més que l’any passat, gràcies a 
les aportacions de patrocinadors, 
els directors del festival, Alberto 
Guijarro i Pablo Soler, preveuen 
arribar als 150.000 espectadors, 
unes xifres lleugerament superi-
ors a les del 2012. 
 Els organitzadors confirmen 
a més un augment de l’afluència 
estrangera i, amb ella, el creixe-
ment de les pernoctacions –més 
de 90.000– i de l’impacte econò-
mic que tindrà sobre la ciutat, 
que calculen que serà de més 
de 65 milions d’euros. L’oferta 
d’aquesta edició és mastodònti-

ca, excel·lent i, en gran part, gra-
tuïta. Serà el cas dels concerts de 
la jornada inaugural, amb Ali-
ment, The Bots, Guards, The Vac-
cines i Delorean, i també dels di-
rectes del programa de Primave-
ra als Bars, en diversos locals de la 
ciutat, i Primavera al Parc, al parc 
de la Ciutadella. 
 Blur, Nick Cave & The Bad  
Seeds, The Postal Service, The Je-
sus & Mary Chain, Phoenix, Tame 
Impala, Los Planetas i Antònia 
Font seran alguns dels plats forts 
d’aquest Primavera Sound al Fò-
rum, que ja ha esgotat els abona-
ments que han sortit a la venda, i 
que millora les estructures: aug-
mentarà la superfície disponible 
–94.700 metres quadrats en vuit 
escenaris–, tot guanyant «espai 
i comoditat», segons va destacar 
Pablo Soler.  
 Per això, Soler va demanar 
mantenir l’espai del Fòrum a 
l’Ajuntament de Barcelona. L’al-
calde, Xavier Trias, present a la ro-
da de premsa, va reiterar el suport 
a la iniciativa, «model d’èxit», i es 
va unir a Mascarell i als organit-
zadors en la lluita contra la puja-
da de l’IVA afirmant: «Això no és 
sols consum, és creativitat, capa-
citat d’innovació». H

FESTIVAL DE MÚSICA

L’organització 
preveu 150.000 
visitants en una 
edició amb molts 
concerts gratuïts

Peralada es reivindica 
com a festival de veus
3El programa inclou Sondra Radvanovsky, Jamie Cullum i Gloria Gaynor 

MARTA CERVERA 
BARCELONA

p
eralada aspira a convertir-
se en un oasi per oblidar la 
crisi. Desafiant la tramun-
tana econòmica que arra-

sa el país, el festival empordanès ex-
hibeix un cartell eclèctic en què no-
ves dives de l’òpera com Sondra 
Radvanovsky, que protagonitzarà 
Norma (6 d’agost), alternarà amb la 
veterana estrella de la música disco, 
Gloria Gaynor, que cantarà la versió 
original de I will survive (8 d’agost) i al-
tres dels seus megahits.
 Les entrades surten a la venda el 
2 de maig. La 27a edició del festival 
compagina homenatges a Giuseppe 
Verdi, Richard Wagner i Benjamin 
Britten amb actuacions d’estrelles 
com Paco de Lucía (9 d’agost) i Jamie 
Cullum, crooner britànic que presen-
tarà el seu últim disc Momentum (28 
de juliol). Miguel Bosé, tot un clàs-
sic de Peralada, torna el 20 de juliol i 
Alejandro Sanz debutarà el 7 d’agost 
amb les entrades més cares: 200 eu-

ros. Altres veus de l’apartat no líric 
seran Manel (17 d’agost), Alfons de 
Vilallonga (19 de juliol) i el jazz de 
La Locomotora Negra, Andrea Motis 
i Joan Chamorro Group (10 d’agost). 
 El festival començarà el 13 de ju-
liol amb l’impressionant Rèquiem, 
de Verdi, a càrrec de l’Orquestra i 
Cors del Liceu. De la commemora-
ció de l’Any Wagner se n’encarrega-
rà Valeri Guerguiev. Enfront dels po-
tents efectius del Mariinski oferirà 
una gala (2 d’agost) en la qual l’acla-
mada soprano Eva-Maria Westbro-
ek interpretarà passatges de Tristany 
i Isolda.

MENYS PRESSUPOST/ «Peralada és un 
festival de veus», va reivindicar Oriol 
Aguilà, el director artístic de la mos-
tra que aquest any compta amb 3,6 
milions de pressupost, un 10% 
menys. El recital de la soprano Ange-
la Meade (19 de juliol) després del 
seu triomf  l’any passat a Il trovatore i 
el del tenor Piotr Beczala (5 d’agost), 
tots dos a l’església del Carme, apun-

talen el segell operístic de Peralada 
que aquest any concentrarà l’artille-
ria lírica en la primera setmana 
d’agost per captar melòmans d’al-
tres països. Aquesta setmana inclou 
una de les estrenes del festival, Das li-
ebesverbot, una òpera de joventut de 
Wagner que no s’ha muntat mai a 
Espanya. Es representarà el 3 i el 4 
d’agost en versió reduïda.
 L’aposta per la creació arribarà 
amb WOW!, nova òpera de cambra 
d’Albert García Demestres inspira-
da en dos escriptors, Walt Whitman 
i Oscar Wilde (14 d’agost). La crea-
ció, l’amor i la immortalitat cen-
tren aquesta obra que Xavier Albertí 
portarà a escena. I la dansa, un altre 
puntal de Peralada, ofereix aquest 
any la inspirada Lac (26 i 27 de juliol), 
una revisió en clau moderna i sen-
se tutús d’El llac dels cignes que Jean-
Christophe Maillot va realitzar amb 
el Ballet de Montecarlo. A més, les es-
trelles del Bolxoi i el Mariinski brilla-
ran en una gala (16 d’agost) en què 
també participa Ángel Corella. H

27A EDICIó DEL CERTAMEN EMpoRDANèS

El Ballet de 
Montecarlo portarà a 
la cita ‘Lac’, una revisió 
moderna d’‘El llac dels 
cignes’ sense tutús

LAURENT pHILIppE

CoNCERT WAGNER. Divendres 2 d’agost. 

SoNDRA RADVANoVSKY. ‘Norma’. Dimarts 6 d’agost. 

GLoRIA GAYNoR. Dijous 8 d’agost..

BALLET DE MoNTECARLo. ‘Lac’ .Divendres 26 i dissabte 27 de juliol.


