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Una imatge de l’espectacle furero 
Temptacions. XAVI COSTA, ‘SORA’ 

La Fura dels Baus 
obre el Festival 

de Música 
Religiosa de Vic

MÚSICA

Vida: un altre festival és possible
 
De les cendres del Faraday neix el 
Vida, un festival que portarà el pop 
independent a l’idíl·lic espai de la 
Masia d’en Cabanyes. Yo la Tengo i 
Lana del Rey són els grans atrac-
tius de la primera edició del Vida.

rarquia dels noms esmentats, sinó 
que se situen en la lletra mitjana i 
petita del cartell: l’escena local tin-
drà una forta presència amb noms 
com Hidrogenesse, Joana Serrat, 
Núria Graham, The Free Fall Band, 
Pau Vallvé, Copa Lotus i El Último 
Vecino. Del Canadà arribarà el pop 
electrònic i hedonista d’Austra i el 
fosc neo-folk de Timber Timbre. El 
quartet londinenc Cheatahs i el trio 
madrileny The Parrots aportaran la 
quota rockera. I completen les no-
vetats el folk dels canaris Tom’s Ca-
bin, l’electrònica de Pional, el rock 
matemàtic de Paus i la cançó indie 
de Sr. Chinarro. Encara falten set o 
vuit artistes: un d’ells serà un cap de 
cartell i la resta procediran de la Red 
Bull Music Academy, amb alta re-
presentació d’electrònica. Seran re-
velats, això sí, en una roda de prem-
sa que es farà a Madrid.   

Dani Poveda i Xavi Carbonell 
–director i coordinador del Vida– 
van assegurar “un fil conductor” en 
la línia artística del festival respec-
te a la del Faraday, fonamentada en 
l’escena independent catalana i una 
selecta tria internacional. Però 
l’ambició del festival és més gran: 
amb un pressupost de 1.200.000 eu-
ros –només un 10% de procedència 
pública–, el Vida aspira a convocar 
un total de 30.000 espectadors i un 
màxim de 10.000 els dies forts (el 4 
i 5 de juliol). Hi haurà zona d’acam-
pada, transports entre Vilanova i el 
recinte a totes hores, autobús llan-
çadora des de Barcelona i sobretot 
un espai singular, la Masia d’en Ca-
banyes, on esperen reunir un públic 
“intergeneracional” que podrà gau-
dir tant dels concerts com de tallers 
i exposicions. En definitiva, un fes-
tival que aspira a ser diferent.e

XAVI SERRA 
BARCELONA. Un festival sense con-
certs solapats. On pots acostar-t’hi 
en bicicleta i deixar-la en una con-
signa. Amb programació de cinema 
a la fresca, zona de pícnic i un espai 
especialment dissenyat per als més 
petits. Enmig d’un escenari natural 
idíl·lic, amb un bosc encantat, ar-
bres centenaris i a tocar de les plat-
ges del Garraf. Aquesta és la propos-
ta del Vida, el festival que prendrà el 
relleu del Faraday a Vilanova i la 
Geltrú el 3, 4, 5 i 6 de juliol.  

Ahir es va presentar en societat la 
primera edició del festival en una 
roda de premsa en què es va poder 
comprovar que les presentacions 
originals del Primavera Sound han 
creat escola: els organitzadors van 
infiltrar entre la premsa falsos peri-
odistes que, just començar l’acte, 
van desgranar les característiques 
del festival a través de les seves pre-
guntes. La posada en escena la va 
rematar l’aparició sorpresa de Joan 
Colomo, que es va oferir per tocar al 
Vida i després de cantar uns versos 
va revelar un cartell en què, esclar, 
ell també figura. Un bon cop d’efec-
te que, en part, dissimulava l’absèn-
cia de novetats importants en la 
programació. 

Una línia continuista 
Com ja se sabia, els pesos pesants 
del cartell són la diva pop Lana del 
Rey, els mestres de l’indie rock Yo la 
Tengo, el cantautor nord-americà 
M. Ward, el projecte conjunt de Síl-
via Pérez Cruz i Raül Fernández i 
Mishima presentant un nou disc, 
L’ànsia que cura. Les confirmacions 
d’ahir, en canvi, no amenacen la je-

Lana del Rey al concert que va realitzar l’estiu passat al Festival Jardins de Pedralbes. 
La nord-americana és un dels caps de cartell del Vida. CÈLIA ATSET

Yo la Tengo i Lana del Rey, ganxos d’una cita que pren el relleu del Faraday

Madness encapçalen el cartell del primer Jiwapop 
X.C.  

BARCELONA. Música, consciència, 
sostenibilitat i solidaritat són els 
conceptes amb què es construeix el 
Festival Jiwapop de Montcada i 
Reixac, la primera edició del qual se 
celebrarà del 27 al 29 de juny. “Són 
dos festivals en un. De dia és un fes-
tival de consciència i de nit de músi-
ca”, explica el seu director artístic, 
Pep Blay. La part musical es concen-
trarà de set de la tarda a quatre de 
la matinada i combinarà grups cata-
lans, espanyols i la banda britànica 
Madness com a representant inter-
nacional. “El cartell és eclèctic per-
què volem arribar a un públic molt 
ampli, i hem volgut que els grups si-
guin el màxim de populars i de dig-
nes, i amb una ètica i una estètica 
molts clares”, diu Blay. Aquest 
eclecticisme és evident. Hi actuaran 

Gerard Quintana, La 
Pegatina, Fangoria, 
Macaco, Love of 
Lesbian, Els Amics 
de les Arts, Izal i 
Suniverst, el grup 
dels dos impulsors 
del Jiwapop: Sandra 
Fortado i Tony Tess, 
dos músics de Montca-
da i Reixac que esperen 
que el festival aplegui 
5.000 espectadors ca-
da jornada.  

Jodorowsky i Espinosa  
La part diürna del festival estarà 
dedicada a “una fira del benestar, 
l’oci, la salut i el medi ambient” i a 
conferències i xerrades en què 
participaran Alejandro Jodorows-
ky, Albert Espinosa, Elsa Punset, 
Àlex Rovira i Ramiro Calle, entre 

Públic  
El Vida  
espera 
convocar  
un total de 
30.000 
espectadors 

d’altres. “Volem apostar per les 
idees”, explica Blay sobre un fes-
tival amb voluntat de sostenibili-
tat que neix com a iniciativa priva-
da amb un pressupost d’uns 
900.000 euros i sense aportació 
pública.e

X.C.  
BARCELONA. L’espectacle de petit 
format Temptacions de La Fura dels 
Baus inaugurarà demà la desena 
edició del Festival de Música Religi-
osa de Vic, tot i que no serà la capi-
tal osonenca sinó la Biblioteca de 
Catalunya, a Barcelona, qui acolli-
rà aquesta videoperformance dirigi-
rida per Miki Espuma i protagonit-
zada per l’actriu Vanessa Papa. 
“Temptacions es va estrenar l’any 
passat al claustre del monestir de 
Santa Maria de l’Estany i, com que 
ja es va fer a la comarca, hem pen-
sat que era una bona ocasió per 
mostrar-nos fora”, explica Lluís Vi-
la d’Abadal, director de la Fundació 
L’Atlàntida, el teatre de Vic que és 
una de les seus del festival.  

L’obra de La Fura està inspirada 
en La història d’un soldat (1918) 
d’Ígor Stravinski i reflexiona sobre 
“l’èxit i el fracàs”. “El nostre soldat 
és temptat per la publicitat i per la 
possibilitat de fer-se famós a les xar-
xes socials, i acaba caient en la des-
esperació”, diu Espuma. 

‘La passió’ de Suzuki 
El festival, que per primera vegada 
compta amb el patrocini del BBVA, 
seguirà el 23 de març a L’Atlàntida 
de Vic amb la Passió segons sant Jo-
an de Bach, interpretada per Masa-
aki Suzuki i el Bach Collegium Ja-
pan, que un dia després repetiran al 
Palau de la Música. Com és habitu-
al, el gruix de la programació es con-
centrarà al voltant de la Setmana 
Santa. A l’església de la Pietat es re-
cuperaran Els madrigals de 1560 de 
Pere Alberch Vila i la formació fran-
cesa Obsedienne oferirà un recital 
d’improvisació polifònica.  

El concert de cloenda el protago-
nitzarà la contralt polonesa Ewa 
Podles, acompanyada de la pianis-
ta Karina Azizova. Interpretarà les 
Cançons i danses de la mort de Mo-
dest Mússorgski, un repertori no es-
trictament religiós per tancar un 
festival amb un pressupost de 
120.000 euros. e

El grup britànic 
Madness 
actuarà al juny 
al Parc de la 
Llacuna de 
Montcada i 
Reixac. JIWAPOP


