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S’havia acabat la contundent des-
càrrega dels Savage a l’escenari
Pitchfork –un dels preferits dels
hipsters més contumaços– i van
començar a formar-se riuades hu-
manes en direcció a una altra des-
tinació. La immensa majoria
d’ells van passar per darrere de
l’escenari Ray-Ban i van prosse-
guir la maratoniana caminada
fins a l’espai reservat als caps
realment de cartell, el que patro-
cina la cervesera Heineken. Bé,
els milers d’aficionats, ahir amb
una porció estrangera realment
destacable, es desplaçaven d’un
concert d’una banda rabio-
sament demoda en el circuit lon-
dinenc, sanguínia en el seu plan-

tejament postpunk i formada per
quatre noies que sense voler re-
corden Siouxie and the Ban-
shees, a un altre de protagonitzat
per una de les grans atraccions
del dia: Tame Impala. Era una
imatge que resumia el modus
operandi d’una part substancial
del públic assistent al Primavera,
és a dir, focalitzat en bona mesu-
ra en els hypes i en els ineludibles
clàssics, i, en conseqüència, ob-
viant una bona part de la resta de

la programació, per desinterès.
I en aquesta onadahumanades-

plaçant-se d’una punta a l’altra
del recinte del Parc del Fòrum,
només alguns es desviaven del ca-
mí majoritari i s’acostaven al fan-
tàstic escenari Ray-Ban (el ma-
teix que abans-d’ahir va acollir
els principals concerts gratuïts de
la jornada inaugural) on a la ma-
teixa hora tenia anunciada la seva
presència el quartet Manel.
El grup barceloní s’enfrontava

a un concert que no era senzill.
Era el primer oficial de la seva gi-
ra per espais oberts i festivals i
era el primer possiblement que
s’enfrontaven tots sols a un audi-
tori potencialment tan gran i
amb alguna alternativa d’indubta-
ble pes a la mateixa hora. Evi-
dentment, l’addictiva fórmula
popdeTame Impala té poc a veu-
re amb el viratge rocker que el
grup català ha experimentat amb
el seu nou disc, però el que tam-
bé va ser constatable és que quan
van començar a sonar els pri-
mers acords de Vés, bruixot! el
públic congregat davant d’ells no
omplia de capmanera l’àmplia es-
planada davant l’escenari. Les
grades del fons també oferien
nombroses clarianes, encara que
amesura que va transcórrer l’ho-
ra que va durar el recital l’assis-
tència es va anar fent densa. I ai-
xò que el concert va ser formida-
ble per a l’aficionat a qui li agradi
l’actual recepta músico-escènica
oferta per GuillemGisbert, Martí
Maymó, Roger Padilla i Arnau
Vallvé. Una fórmula que aposta
per prioritzar les cançons i dei-
xar de banda altres aspectes com
les locucions de Gisbert, l’aire de
pop-folk de tota l’atmosfera i la
concepció teatral del concert.
Ahir hi va haver un generós
repàs del nou àlbum,Atletes, bai-
xin de l’escenari (en van interpre-
tar deu talls, entre ells Ai, Yoko,
Un directiu em va acomiadar o
Teresa Rampell, que va tancar la
funció).
Els que vanoptar per Tame Im-

A les set de la tarda, primer
termòmetre: la cua d’accés
al Fòrum puja i baixa, en
esses enllaçades, des de la
Diagonal; milers de formi-
gues van fent petites passes.
“Mai no l’havia vist així”, diu
A., set experiències en
aquest festival.
Xavier, belga establert a

Barcelona des de fa deu
anys, apunta en la seva quar-
ta vegada que el seu èxit és
el ciment. “He vingut amb
dos amics belgues. Ells van

al festival de Werchter. És
bestial. Dura quatre dies pe-
rò plou. Estàs tot el temps
enfangat. I a la meva edat,
doncs… prefereixo això. El
ciment és net. Dormiràs a
casa, i l’endemà estaràs la
mar de fresc”. Té 39 anys, i
ja no està per a fangs. Inter-
vé el seu amic Nicolas, que
esgrimeix per què han viatjat
a Barcelona: “Blur. Venim
per Blur. El fang no ens
importa!”, el contradiu.
El que està clar és que el

Primavera Sound 2013 ha fet
un altre salt, ha llançat el
compàs uns centenars de
metres més enllà. El nou
escenari rei, el Heineken,

està literalment a la quinta
forca i possiblement la cita
assolirà els 50.000 assistents
per dia. Un rècord. Hi ha
fins un servei de minis, orien-
tat a persones amb mobilitat
reduïda (que quan aquestes
pàgines estiguin a rotatives
seran ja diversos milers).
Ciment a part, Xavier i Ni-
colas consideren que l’èxit
del Primavera és la marca.
Compren a cegues, sense
saber què hi haurà.
Tampoc no hi falla Patrí-

cia, una glocal barreja del
Perú, Itàlia, els Estats Units i
de… “faré aviat els 66 anys i
en fa onze que vinc”. “Això
és meravellós”.

Els avantatges del ciment

ASSISTÈNCIA

La primera jornada de
pagament del festival va
registrar una notable
presència estrangera

El Primavera Sound presenta els seus primers caps de cartell

El grup Manel, en un moment del concert ofert ahir a la tarda al parc del Fòrum

Marco, en el seu antic despatx del Liceu, ara de Joaquim Molins

EL MIRADOR

ElLiceuprescindeix deMarco
i buscanoudirector general

PEDRO MADUEÑO

GRUP DE NOIES

Les Savages van
reunir una multitud
encantada amb
el seu postpunk

Barcelona

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El president de la Fundació del
Gran Teatre del Liceu, Joaquim
Molins, va anunciar ahir, en reu-
nió de la comissió executiva del
teatre, que l’actual director gene-
ral, Joan FrancescMarco, no con-
tinuarà en el càrrec més enllà del
7 de juliol, quan finalitza el seu
contracte. La necessitat de redefi-

nir les línies d’actuació en l’actual
situació de crisi fan pertinent un
canvi, sobretot quan la figura de
Marco s’ha desgastat amb succes-
sius desacords amb el comitè
d’empresa i els representants sin-
dicals dels treballadors. Per tro-
bar successor, el Gran Teatre no
pensa obrir cap concurs sinó que
contractarà una empresa que se-
leccioni candidats i candidates en-
tre les quals es pugui escollir.

El perfil de qui ocupi ara la di-
recció general podria ser dife-
rent del que tenia Joan Francesc
Marco. D’una banda, la projecció
de la imatge artística del teatre es-
tà a bones mans gràcies a la pre-
sència de Joan Matabosch i
Josep Pons, a qui ningú no discu-
teix ni dins de fora del Liceu. Per
la seva part, Joaquim Molins ha
assumit amb total dedicació el
nou càrrec de president de la

Ignacio Orovio

Esteban Linés

TameImpala
arrasaambel seu
poppsicodèlic
Manel va oferir un solvent concert
de presentació del seu nou àlbum

ESCENARIS
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pala no van quedar defraudats.
Encara que l’afició es va amunte-
gar massivament davant la im-
mensitat de l’escenari, l’esplèndi-
da acústica i la visibilitat oferta
per gegantines pantalles van per-
metre degustar les armes
d’aquest quintet que va semblar
que tingués la batalla guanyada
per endavant. La seva psicodèlia,
els seus obvis però agraïts ram-
pells de rock progressiu, la seva
no menys òbvia volença pels Fla-
ming Lips, funcionen amb eficà-
cia, i el seu muntatge audiovisual
arrodoneix una funció que fa
dels australians un dels must de
les dues últimes temporades. Fór-
mula musical aparentment sim-
ple però que, pel que es va veure
ahir, aporten no ja plaer sinó feli-
citat i tranquil·litat als seus in-
nombrables seguidors. I encara
faltaven Postal Service i Animal
Collective.c

videos.lavanguardia.com

VEGEU L’AMBIENT D’AHIR A LA NIT
AL PRIMAVERA SOUND A

Jota, en un concert el 2007

E. LINÉS Barcelona

L
os Planetas són una
de les bandes demés
calat a l’escena indie
espanyola des de fa

més de vint anys. Les seves ar-
rencades com a grup afilat de
l’escena del pop dels anys no-
ranta els va portar, en ple mo-
ment dolç professional, a gra-
var a Nova York a les ordres
del productor Kurt Ralske.
D’allà va sorgir una obra trans-
cendental en la seva carrera i
en la de la història de l’indie,
Una semana en el motor de un
autobús. Embarcats des de fa

anys en projectes més lligats
al flamenc i de fusió, la banda
granadina ha fet un alto per re-
cuperar en directe l’esmenta-
da obra coincidint amb el seu
15è aniversari (demà dissabte,
escenari Primavera, 1.05 h).
Ho explica Jota, un dels líders
de la banda.

Per què han rescatat
aquest disc i justament ara?
Perquè ens ho van demanar
els del Primavera i a ells no els
podem dir mai que no.

Són assidus visitants del
festival, ja van participar a la
primera edició.
Sí, va ser una nit força boja al
Poble Espanyol. El cartell era

bastant underground, molt in-
die, va ser una cosa difícil
d’oblidar.

Van gravar a Nova York,
hi havia mitjans, però allò va
tenir pros i contres, no?
Entre els pros hi va haver,
sens dubte, el fet de tornar a
treballar amb Kurt Ralske, un
paio fonamental en la meva
formació com a músic. Entre
altres coses, em va ajudar a
descobrir qui era Nick
Drake, que en aquell temps
poca gent coneixia a l’escena
en què ens movíem. Era una
ciutat que a nosaltres, des de
fora, ens semblava el
centre de l’univers musical.
Però un cop vam ser-hi,
coneixent-la bé, ens vam
adonar que era una escena
molt tancada, endogàmica,
gens estimulant per a no-

saltres i els nostres somnis.
En què es va traduir

aquest desengany?
Vam tenir clar en tornar a Es-
panya que havíem de preser-
var d’alguna manera la nostra
identitat com a grup del sud,
de Granada, i la nostra identi-
tat com a banda que volia es-
tar ben allunyada d’aquestes
mogudes de les grans discogrà-
fiques. Ens vam resituar aGra-
nada i en la nostra línia musi-
cal, el nostre so va començar a
buscar una personalitat molt
més pròpia.

Des d’aquí, com veu el
grup de fa quinze anys?
Uf, portàvem una vida bastant
embogida, anàvem molt pas-
sats. Ja és un miracle que hà-
gim arribat fins aquí no ja sen-
cers, sinó amb vida. És un mi-
racle que Los Planetas conti-
nuïn vius.c

ÀLEX GARCIA

Fundació del Liceu. Això impli-
carà l’acompliment d’un paper
de representació institucional
que fins ara corresponia a Mar-
co. A més, Molins té despatx en
el mateix Liceu i cal tenir en
compte que la presidència l’ocu-
pava abans, de forma honorífi-
ca, el president de la Generali-
tat. Així doncs, per nomenar suc-
cessor no es valoraria tant el pro-
jecte que aportessin els candi-
dats, sinó que fos algú amb capa-
citat demostrada per quadrar
les finances de l’equipament.
Joan Francesc Marco, que va

accedir a la direcció general del
Liceu el 2008, va fer ahir un
balanç de “llums i ombres” d’a-

quests cinc anys. “Hem viscut
una etapa extremadament difí-
cil, en la qual s’ha passat de 57 a
41milions de pressupost, amb la
consegüent reducció d’activitat.
I en la qual s’han hagut de pren-
dre decisions difícils, especial-
ment en la gestió de personal: la

plantilla s’ha vist reduïda en un
20%, 80 persones menys entre
acomiadaments i prejubila-
cions. Amb tot, i malgrat la tem-
pesta de tensions internes i ex-
ternes, amb demanda de dimis-
sions i recollida de firmes pel
mig, la qualitat artística del tea-
tre no ha patit de forma irrever-
sible”, va dir. De la seva gestió,
Marco va destacar positivament
la visita dels cossos artístics de
Bayreuth, el nomenament de
Josep Pons com a director mu-
sical del teatre o l’esforç en
captació de mecenatge dels dar-
rers tres exercicis, que aquest
any podria assolir els 5,4 mi-
lions d’euros.c

CRISTINA GALLEGO / ARXIU

El Liceu no convocarà
un concurs públic
sinó que contractarà
una empresa que
seleccioni candidats

Jota, membre del grup Los Planetas

EXCEPCIONAL

El grup granadí
ofereix el disc ‘Una
semana en el motor
de un autobús’

‘Ésunmiracle
queLosPlanetas
continuïnvius’


