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La lectura d’un nom rere
l’altre en freda roda de
premsa és ja una cosa del
passat. L’expectació, no
únicament a Barcelona i a
la resta de l’Estat, sinó ar-
reu del món, per conèixer
la totalitat del programa
artístic del Primavera So-
und ha dut els seus res-
ponsables a explotar el ne-
guit que impera durant
aquestes dates en els se-
guidors del festival. I si el
cartell de l’any passat es va
anunciar mitjançant una
gala d’etiqueta a la Sala
Apolo, enguany es donarà
a conèixer estrictament
per via d’un film creat ex-
pressament amb aquest
objectiu, rodat a Detroit, i
que es podrà veure simul-
tàniament aquest dimarts
en cinemes de Barcelona,
València, Madrid, Bilbao i
Sevilla. Les entrades per al
passi català es van exhau-
rir en poques hores.

Line-up, que és com
s’anomena la cinta, ha es-
tat dirigit per Àlex Julià
(autor del film sobre el Nit-

sa Club que es va estrenar
en el darrer Festival In-
Edit) amb intèrprets
nord-americans. Tots ells,
inclòs l’ampli staff tècnic
de la producció, han hagut
de firmar clàusules de con-
fidencialitat per no divul-
gar el nom de cap dels ar-
tistes participants del Pri-

mavera Sound 2014.
“Fins que no aparegui el
primer nom en pantalla no
respiraré tranquil”, admet
Julià. “En un film així
hi intervenen guionistes,
electricistes, correctors
de color i de so... El primer
que els hem recalcat és
que el silenci forma part

del joc, però entenem que
tenim una informació
molt llaminera...”.

De Line-up no se n’ha
desvetllat massa cosa més
que la sinopsi: un noi que
treballa en una botiga de
discos de Detroit viu tota
una experiència gràcies a
un disc de vinil ben miste-

riós. La història anirà des-
granant tots els artistes
del Primavera Sound del
mes de maig que ve, del
qual fins ara, i malgrat to-
tes les porres que circulen
per internet, se’n conei-
xen únicament tres noms:
Arcade Fire, Pixies i Neu-
tral Milk Hotel.

El rodatge de Line-up
no ha estat senzill, ja que
va coincidir amb l’onada
de fred que va patir fa uns
dies el nord dels Estats
Units. “Estàvem a 25
graus sota zero, però De-
troit, una ciutat mig des-
truïda amb un punt de ciu-
tat fantasma, que a més té
un passat musical poten-
tíssim, des de la Motown
fins al garage i l’electròni-
ca, era un decorat perfec-
te per a un film així, apun-
ta el director.

Line-up, que arriba dos
mesos després del reality
televisiu que els responsa-
bles del festival van idear
per acompanyar ara fa
dos mesos el festival itine-
rant Primavera Touring
Party, es podrà seguir,
també dimarts al vespre,
en el web del festival. ■
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Guillem Vidal
BARCELONA

Després d’inventar-se gala i ‘reality’, el Primavera Sound anunciarà
demà el cartell amb un film de ciència-ficció rodat a Detroit

‘Line-up’ és el film amb el qual el Primavera Sound presentarà el seu cartell ■ EL PUNT AVUI

Dissabte a la tarda es va
haver de suspendre, per
segon cop, una funció a
causa de la baixa de l’ac-
tor i protagonista de Ger-
mans de sang Roger Pera.
La direcció va forçar la
substitució de Pera per
Benjamí Conesa, en la fun-
ció de nit i en van quedar
prou satisfets. Per això
s’ha decidit mantenir el
canvi fins que Pera hagi
superat el motiu de les se-
ves baixes. Conesa inter-
pretava el paper de Sr.
Lyons, que ara l’interpreta
el seu suplent, Albert Es-
tengre. El musical està
responent a les expectati-
ves de públic. 

Pera ja va haver de ser
substituït el 2009 quan
participava en la comèdia
Fins que la mort ens sepa-
ri, al Tantarantana. Tam-
bé es va optar per la substi-
tució en aquella ocasió,
després d’un breu parèn-
tesi per als imprescindi-
bles assaigs. La necessitat
de ser àgils per no perdre
una funció dels musicals
(més habitual per múlti-
ples raons) ha facilitat que
el canvi fos gairebé imme-
diat. Tot i així, es manté la
porta oberta a Pera perquè
recuperi la titularitat en
aquesta obra. ■
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El musical
‘Germans de
sang’ relleva 
Roger Pera

La novel·la La sang és més
dolça que la mel, de l’es-
criptor empordanès Josep
Torrent, ha guanyat el pri-
mer premi Memorial Agus-
tí Vehí, el principal guardó
del festival de literatura
Tiana Negra, que es va
clausurar abans-d’ahir a la
nit. El text s’ambienta a Fi-
gueres i Cadaqués i explica
un intent de robatori al
museu Dalí per una banda
d’albanokosovars. Un ca-
poral d’investigació dels
Mossos d’Esquadra i el seu
equip duran a terme la in-

vestigació d’un assassinat
que s’hi relaciona. Torrent
s’ha endut un premi en me-
tàl·lic de 1.500 euros i veu-
rà publicada la seva novel-
la a la col·lecció Crims.cat
el mes de setembre vinent.

El festival, que vol ser
el pòrtic de la BCNegra, va
programar cinefòrums i
xerrades dedicats al gène-
re de la novel·la negra. Es
tracta de l’únic certamen
dedicat a la literatura
d’aquest gènere en català.
Un total de dotze novel-
les va participar en aques-
ta primera edició del pre-
mi, convocat per l’asso-
ciació En Negre.

Josep Torrent va néixer
a Bellcaire d’Empordà el
1956 i hi ha viscut més de
mitja vida. Per motius de
feina també va viure a Olot,

Barcelona i la Llagosta, i va
tornar a la capital de la
Garrotxa, on encara viu.
Va ser policia, ocupació
que sens dubte l’ha ajudat
en la literatura negra. Se-
gons ell mateix, va comen-
çar a escriure tard, per a la
seva filla, i ho ha conti-
nuat fent fins ara alter-
nant la literatura infantil
amb la novel·la negra.

Entre altres obres, ha
publicat L’estranya des-
aparició de la Laura, El
príncep de Vilamaniscle i
La Mirora mata els di-
marts. El 2012 va guanyar
el Ramon Muntaner de li-
teratura infantil i juvenil
amb Abans de la batalla,
obra centrada en la reper-
cussió de la batalla de Las
Navas de Tolosa (1212) al
comptat d’Empúries. ■
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