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Temporada Alta obre  
una nova ‘seu’ a Montevideo
El Temporada Alta va iniciar el 2013 una 
col·laboració amb la sala Timbre 4 de Bue-
nos Aires per dur-hi espectacles catalans, 
amb l’objectiu d’internacionalitzar la dra-
matúrgia catalana. Aquest intercanvi amb 
l’Amèrica Llatina pren força i guanya una 
nova seu a l’Uruguai. Entre el 27 de gener 

i l’11 de febrer es podran veure a les dues ca-
pitals fins a 26 funcions de quatre especta-
cles: Non Solum de Sergi López, Con la cla-
ridad aumenta el frío de Pep Tosar, La ca-
beza en las nubes de Xavier Bobés i Cons-
tructivo d’Ernesto Collado i Piero Steiner. 
També es farà un torneig d’autors.CULTURA

Apolo, on es va celebrar una festa de 
presentació que va començar amb 
un grup de mariachi interpretant la 
serenata Quince primaveras i va se-
guir amb un concert de la banda 
britànica Cinerama.  

Els caps de cartell 
The Black Keys, Patti Smith  
i Interpol 
The Black Keys dijous, Patti Smith 
divendres i Interpol dissabte figu-
ren en els llocs destacats del cartell 
del quinzè Primavera Sound, junta-
ment amb The Strokes i Antony and 
The Johnsons, que torna al festival 
deu anys després. El duo nord-ame-
ricà The Black Keys arribarà a Bar-
celona després que les llistes de ven-
des als Estats Units hagin recom-
pensat el blues-rock de Turn blue 
(2014), un disc que estan presentant 
en una gira que passarà per Europa 
al febrer i al març, i per Austràlia, 
Nova Zelanda i el Japó a l’abril.  

El concert de Patti Smith estarà 
dedicat íntegrament a Horses, l’àl-
bum amb què va debutar, l’any 1975, 
i que va ser com un cop de puny a 
l’estómac del rock convencional. A 
més, Smith farà una actuació de spo-
ken word dissabte. Pel que fa a Inter-
pol, aquesta banda de Nova York 
presentarà en directe el disc El pin-
tor (2014), amb el qual intenten re-
cuperar el to artístic que havien per-
dut en treballs anteriors. Curiosa-
ment, Interpol i altres grups que ac-

tuaran al Primavera Sound 
coincidiran a l’abril al festival cali-
fornià Coachella, on comparteixen 
cartell amb AC/DC, que el 29 de 
maig també seran a Barcelona, però 
per fer un concert a l’Estadi Olímpic 
Lluís Companys. 

Els retorns  
The Replacements, Ride, Babes  
in Toyland i Sleater-Kenney  
L’etern retorn de bandes que havi-
en desaparegut és una constant de 
les últimes dècades de la història del 
rock. Al Primavera Sound 2015 n’hi 
ha quatre que remenen diferents in-
tensitats de nostàlgia. Els The Re-
placements, herois del rock univer-
sitari dels 80, van tornar a l’activi-
tat, de fet, el 2013, vint anys després 
de la seva separació, però encara no 
havien tocat a Barcelona en aques-
ta nova etapa. També dues dècades 
sense trepitjar un escenari és el que 
acumulen els britànics Ride, que fan 
una gira per rememorar un passat 
de sorollosa introspecció. Més vis-
cerals són Babes in Toyland, ressus-
citades després de tretze anys, i Sle-
ater-Kenney, que acaben de publi-
car No cities to love, el primer disc en 
deu anys. Kathleen Hanna, compa-
nya de les Sleater-Kinney en els di-
es del moviment riot grrrl, també vi-
sitarà el festival al capdavant de The 
Julie Ruin, que l’any passat van ha-
ver de cancel·lar el seu concert al 
Primavera Sound.  

Un Primavera Sound 
amb The Black Keys, 
Patti Smith i Interpol  

El cartell de la 15a edició del festival també inclou 
concerts de The Replacements i Belle & Sebastian

Els clàssics  
Belle & Sebastian, Sun Kil Moon, 
Eels, Swans, Panda Bear 
Hi ha grups que responen perfecta-
ment a la identitat del Primavera 
Sound, entre el pop indie, el folk-
rock alternatiu i les derivacions més 
o menys experimentals. Això in-
clou, per exemple, Belle & Sebasti-
an –que acaben de publicar el disc 
Girls in peacetime want to dance–; la 
profunditat emocional de Mark Ko-
zelek com a Sun Kil Moon, l’elegàn-
cia d’Eels i el vigor de Swans, que 
aquesta vegada actuaran a l’audito-

Patti Smith interpretant el reperto-
ri del disc Horses. Belle & Sebastian, 
Interpol i The Black Keys presen-
tant àlbums nous. Salif Keita al cap-
davant de Les Ambassadeurs. The 
Replacements i Babes in Toyland 
recuperant vells temps. I alt-J cata-
pultats pel número u aconseguit al 
Regne Unit amb l’últim treball. 
Aquests són alguns dels reclams 
principals de la quinzena edició del 
festival Primavera Sound, que se ce-
lebrarà el Parc del Fòrum del 28 al 
30 de maig, tot i que des del dia 25 i 
fins al 31 també hi haurà una pro-
gramació en diferents espais de la 
ciutat: l’Apolo, la sala Barts, el Parc 
de la Ciutadella i el mateix Fòrum, 
on el dimecres 25 hi haurà concerts 
gratuïts del grup britànic de techno-
pop OMD, Christina Rosenvinge, 
Cinerama, Las Ruinas i Albert 
Hammond Jr., dels Strokes.  

El cartell, del qual ja s’havien 
anunciat prèviament The Stokes i 
Ride, el conformen uns cent cin-
quanta noms, novament amb una 
significativa presència de grups i 
artistes nord-americans i amb el 
pop-rock d’arrel indie com a sono-
ritat dominant. La programació es 
va fer pública ahir mitjançant un vi-
deojoc que calia descarregar-se al 
mòbil. Molts ho van fer a la sala 
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Els principals concerts 
de les quatre jornades 
al Parc del Fòrum 
 

Dimecres 27 de maig 
 
●  Albert Hammond Jr.  
●  Christina Rosenvinge  
●  Cinerama  
●  Las Ruinas  
●  Panama  
●  OMD  
 
*(Els concerts del 27 de maig 
són gratuïts)  
 
 

Dijous 28 de maig 
 
●  The Black Keys  
●  Ought  
●  Antony & The Johnsons  
●  James Blake  
●  Mdou Moctar 
●  The Replacements  
●  Sunn O))) 
●  Sun Kil Moon  
●  Jon Hopkins 
●  Richie Hawtin 
●  Arthur Russell Instrumentals 
●  JUNGLE 

Reviscudes  
Babes in 
Toyland torna 
a l’activitat 
després de 
tretze anys 
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