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E
s tracta d’un festival nou,
però arrenca amb l’expe-
riència d’un altre ja des-

aparegut. Parlem del Vida Festi-
val, un nou nom per afegir a la
llista de festivals d’estiu, que en
aquest cas apareix com a germà
gran del desaparegut Faraday,
un festival volgudament petit
que va apostar per la comoditat
dels espectadors. Dani Poveda és
el responsable del Vida i ja havia
treballat com a tal al Faraday, i
en poques paraules explica qui-
na és la intenció del nounat:
“Ens volem especialitzar en la
exigència del públic, un públic
que es va estrenar anant al FIB
de Benicàssim fa uns anys i que
després va anar al Primavera. És
un públic potencialment interes-
sant i molt interessat en la músi-
ca, i creiem que ha de gaudir-ne
de la millor manera possible”.
En altres paraules, el Vida és un
festival d’entorn situat als ter-
renys d’una finca modernista de
Vilanova i la Geltrú on és tan im-
portant com la música la forma
en què aquesta és consumida:
“Quan vam tancar els artistes, ja
ho fèiem sabent a quina hora i
escenari actuarien, a fi i efecte
d’ajustar la seva proposta a un
entorn i un horari”, diu Poveda
abans d’afirmar el que resulta
evident: “Volem que el públic no
faci cues, que trobi prou lavabos,

prou barres, bona
qualitat de so i bo-
na producció d’esce-
naris, que no hagi
d’escollir entre
molts grups que se
superposen al car-
tell, que trobi uns
espais ben condicio-
nats, etc.”. La pre-
gunta esdevé imme-
diata: es tracta
doncs d’una oferta
que considera que
el públic ja es fa
gran i no vol estar
incòmode com
quan era jove? “En
absolut, ens adre-
cem de la mateixa
manera a gent més
jove per mostrar
com un festival pot
ser còmode, per
acostumar el públic
a veure els especta-
cles en condicions.
Això no és una
qüestió d’edat”,
apunta Poveda. El
Vida té una xifra
d’assistència que
amb 5.000 perso-
nes ja fa que els números qua-
drin sense generar pèrdues,
però Poveda creu que podria aco-
llir-ne fins a 10.000 sense inco-
moditats: “Es tracta d’anar ve-
ient com es troba el públic i
veure quins serveis hem d’am-

pliar per garantir la seva comodi-
tat, que a més de la bona música
és la nostra finalitat”, indica. La
música estarà garantida per figu-
res com Lana del Rey, Yo La Ten-
go, MWard o Rufus Wainwright,
entre d’altres. L’apartat local

està nodrit ambnoms comMishi-
ma, Sr Chinarro, Pau Vallvé, Síl-
via Pérez Cruz ambRaúl Fernán-
dez, Hidrogenesse i molts més
que actuaran als dos escenaris
principals de Can Cabanyes, una
masia coneguda des del segle

XVI, espai on, a més, s’ubica un
altre escenari, en un vaixell enca-
llat en una arbreda contigua. La
zona, on conviuen gespa i ar-
bres, acollirà les actuacions prin-
cipals, tot i que La Daurada Bea-
ch Club —situada al Moll de Po-
nent de Vilanova— i el Molí de
Mar—l’espai on tenia lloc el Fara-
day, pare del Vida Festival— aco-
lliran altres activitats, en horaris
compatibles amb la
programació central. En definiti-
va, entorns ambmolta personali-
tat, decorats per a l’ocasió i en
un ambient no massificat on els

concerts se succeeixen entre els
dos escenaris principals.

Per Poveda, elmotiu de propo-
sar el Vida vindria per una idea
que defensa rotundament: “El Vi-
da Festival és un festival per a
persones, no per a unitats”. Si es
vol veure un gest contrariat al
seu rostre, només cal pronun-
ciar la paraula negoci: “No som
hippies, però a l’oficina no par-
lem de negoci, sinó de fer viable
una idea que vol fer sentir el
públic en lesmillors condicions”.

Dijous 3
Isaac Delgado. És una de les
figures més destacades de la
música cubana actual, on
destaca per la veu i les
composicions. Bikini. 20.30
hores (28 euros).

Joan Colomo. En un estat dolç a
la seva carrera, el cantautor pop
de protesta se suma al cicle Els
Vespres de la UB. Universitat de
Barcelona. 21.00 hores (gratis).

Marina Rosell. Gran amiga i co-
neixedora de l’obra de Moustaki,
Rosell recupera el repertori del
francès, fet a la seva veu. Teatre
Grec. 22.00 hores (16 euros).

Jamie Cullum. És un espectacle,
una mena de virtuós de
l’entreteniment. Després del seu
èxit recent a Barcelona, torna
per rematar la feina. Poble
Espanyol. 22.00 hores (38
euros).

Divendres 4
Elton John. Única visita aquest
estiu de l’artista anglès, que amb
banda repassarà els èxits de la
seva carrera. Festival Cap Roig.
22.00 hores (entre 200 i 260
euros).

Mayte Martín. La cantaora ofe-
reix un homenatge al flamenc
recuperant peces d’artistes
com ara Juanito Valderrama,

Manuel Torre i Enrique
Morente, entre d’altres. Teatre
Grec. 22.00 hores (entre 16 i
25 euros).

Dissabte 5
Bryan Ferry. Un veritable dandi
amb un repertori enorme que
agafa des de Roxy Music a la
seva carrera en solitari. Concert
de corbata. Auditori Fòrum.
21.00 hores (entre 36 i 85
euros).

Canet Rock. Durant 12 hores
s’intentarà recuperar a Canet
l’esperit dels anys setanta amb
música del segle XXI. Canet.
Entre 17.00 i 07.00 hores (33

euros).

Diumenge 6
Barcelona Metal Festival.
Within Temptation, Paradise
Lost, Sober, InMune i Ankor són
els grups de hard rock que
protagonitzen aquest nou
festival. Poble Espanyol. 19.30
hores (38 euros).

Dilluns 7
Jethro Tull. Ian Anderson, in-
combustible, continua
desgranant els gran èxits que li
permeten fer gires sense
necessitar renovació de
repertori. Jardins de Pedralbes.
22.00 hores (entre 15 i 148

euros).

Dimarts 8
Ferran Palau. El component
d’Anímic també manté una
interessant carrera en solitari.
Aquesta és una oportunitat de
sentir-lo gratuïtament.
Universitat de Barcelona. 21.00
hores (gratis).

Dimecres 9
Mee & The Bees. Banda de
pop fibrós amb accents
folkies, tenen com a segon
disc Mundo fatal, que ara
presenten. Heliogàbal. 22.00
hores (6 euros).

VIDA FESTIVAL
Vilanova i la Geltrú
Del 3 al 6 de juliol. Entre 35 i 120
euros. Abonament 60 euros

Iniciar el consumidor mitjà en la
compra habitual de productes
ecològics és la fita que s’ha mar-
cat Organic Feeld. L’avinguda Dia-
gonal de Barcelona compta des
de fa dues setmanes amb un es-
pai de gairebé 500 metres qua-
drats dedicat íntegrament als pro-
ductes orgànics. Una cafeteria
molt lluminosa i un restaurant
amb servei al migdia i a la nit per-
met als clients tastar un bon cafè,
una varietat de sucs naturals ela-
borats al moment i plats a base

d’arrossos, pastes, llavors variades
i moltes hortalisses. Començar
per un menú petit per atrevir-se a
descobrir el món dels productes
orgànics, que no té per què resul-

tar remot: es
troben mar-
ques conegu-
des com Heinz,
Ortiz o Aneto
en la seva varie-
tat més ecològi-
ca. Organic Fe-
eld pretén de-
mostrar que el
menjar orgànic
no té fronte-
res, i fins i tot
es poden com-

prar begudes alcohòliques espe-
cialment fermentades.

Organic Feeld. Av. Diagonal,
449, Barcelona

Vida Festival: música i confort

Concerts

El projecte presenta
alternatives a la
massificació dels
grans cartells

El ballarí, coreògraf i músic is-
raelià Hofesh Schter, considerat
un dels creadors més interessants
de l’escena britànica, torna a Bar-
celona, al capdavant de la seva
companyia, per ballar Sun (Teatre
Grec, 9 i 10 de juliol. 22 h. 16 i 30
euros). El seu últim treball és una
pertorbadora proposta, no
exempta d’humor, sobre l’horror
de la colonització. L’èxit de Ho-
fesh resideix en la fluïdesa del seu
ball, en què l’agressivitat batega al
costat de la bellesa.

Luis Hidalgo

Lana del Rey, una de les figures del Vida Festival.
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