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El festival Cruïlla se celebra al 
Parc del Fòrum. ACN

Una “polsera 
intel·ligent” per 
no dur diners en 
efectiu al Cruïlla

FESTIVALS

El festival Cruïlla Barcelona intro-
dueix en l’edició que se celebrarà del 
10 al 12 de juliol “una polsera intel·li-
gent” perquè no calgui dur diners en 
efectiu dins del Parc del Fòrum. En 
entrar al recinte dels concerts el pú-
blic del festival rebrà una polsera 
que “els identifica de forma única, i 
que els serveix com a moneder elec-
trònic”, segons explica el director 
del Cruïlla, Jordi Herreruela. “Vo-
lem posar la tecnologia al servei de la 
gent”, afegeix Herreruela, que fa ser-
vir l’anglicisme full cashless per re-
ferir-se a un sistema pensat per “evi-
tar les cues” a les barres i a la zona de 
restauració.  

La polsera del Cruïlla l’han des-
envolupat amb PayPal i l’empresa 
belga PlayPass, i va ser provada an-
teriorment en unes discoteques 
d’Eivissa. El funcionament és el se-
güent: a partir d’avui, cada especta-
dor ha de registrar-se com a usuari 
a l’app del festival i introduir el nú-
mero de l’entrada. Després pot car-
regar el moneder electrònic, que 
s’activarà quan rebi la polsera en ar-
ribar al recinte dels concerts. Es po-
drà recarregar des de fora del recin-
te i a les barres, i els diners que no 
s’hagin gastat seran retornats sense 
cap comissió. Tanmateix, en aques-
ta edició també es podrà fer servir el 
sistema tradicional de tiquets.  

El Sónar també és ‘cashless’ 
La possibilitat de viure el festival 
sense diners en efectiu també és el 
propòsit del Sónar, tot i que la polse-
ra moneder que introduiran aquest 
any és diferent. Es podrà aconseguir 
en diversos punts dels dos recintes 
del festival i la càrrega ha de ser d’un 
mínim de 5 euros i un màxim de 300. 
La polsera servirà indistintament 
per comprar begudes i menjar tant 
durant les activitats diürnes com en 
les nocturnes. El saldo no gastat 
també es retornarà.e
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Llarga vida a Édith Piaf

ne va ser fonamental perquè vaig 
poder saber com era l’Édith fora de 
l’escenari i vaig poder construir 
l’espectacle amb informació que el 
públic no sabia”, diu.  

Carrere s’emociona quan recor-
da una de les històries que li va ex-
plicar Ricord. “Una nit no la deixa-
ven cantar perquè estava molt ma-
lalta. Els músics ja marxaven de la 
sala, però ella va sortir a l’escenari 
i va començar a cantar tota sola. I al 
cap d’uns minuts els músics hi van 
tornar –explica Carrere–. És una 
anècdota que em va emocionar per-
què em va fer pensar en una situació 
similar que vaig viure jo mateixa. 
Tenia faringitis i febre, i no podia 
cantar. Vaig avisar un metge. Em va 

posar una injecció i vaig sortir a 
cantar. El públic no va adonar-se 
del que em passava. Per a mi, com 
per a l’Édith, l’escenari és un lloc 
on podem ser lliures”.  

Piaf! The show, en què Carrere 
està acompanyada de quatre mú-
sics, recorre la biografia de la can-
tant a través d’una trentena de 
cançons. En la primera part can-
ta peces “molt belles però no tan 
conegudes”, i després arriba el 
moment dels grans èxits: de Jeze-
bel i Padam... Padam a Milord i La 
vie en rose. “L’única cosa que no 
serà present serà la tragèdia de la 
seva vida perquè les lletres ja són 
prou fortes. Serà una Édith Piaf 
viva”, assegura Carrere.e

La cantant Anne Carrere es converteix en Édith Piaf a Piaf! The show. VAL WAGNER 

El Teatre Tívoli acull ‘Piaf! The show’, un homenatge a la cantant francesa

MÚSICA

“He crescut amb Hymne à l’amour. 
És la meva cançó preferida”, diu 
Anne Carrere, la cantant que es 
transforma en Édith Piaf (1915-
1963) a Piaf! The show. L’especta-
cle, del qual es podran veure tres 
funcions al Teatre Tívoli des de de-
mà i fins diumenge, és un homenat-
ge a la gran icona de la cançó fran-
cesa en el centenari del seu naixe-
ment. El xou, eminentment musi-
cal, es va estrenar al gener a Nova 
York i des d’aleshores està voltant 
per mig món en una gira que el 16 
d’agost també passarà per Peralada.  

“Si encara podem cantar les can-
çons d’Édith Piaf és perquè viatgen 
en el temps i encara són vigents. 
Parlen de l’amor, de la mort, de la vi-
da, de la destrucció”, diu Carrere, 
nascuda a Toló l’any 1985. Lògica-
ment, posar-se a la pell d’una de les 
intèrprets més rellevants del segle 
XX no és fàcil. Per això assegura que 
ha fugit de la imitació, tret de la ma-
nera de pronunciar la lletra erra. 
“Canto amb la meva ànima, amb la 
meva personalitat, amb la meva veu, 
perquè Édith Piaf és inimitable”, 
afegeix Carrere, que s’ha estimat 
més interioritzar Piaf.  

La Piaf més íntima 
En aquest procés d’immersió, Car-
rere ha tingut l’ajuda de Germaine 
Ricord, amiga i confident de la can-
tant que va immortalitzar La vie en 
rose. “Em va ajudar a conèixer-la 
millor. La trobada amb la Germai-
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La Cuba de Padura s’endú el 
premi Princesa de les lletres

amb el règim castrista, encara que 
mai no ha deixat enrere l’illa, on el 
2012 va rebre el Premio Nacional de 
literatura cubà. 

El jurat ha premiat Padura amb 
50.000 euros i una escultura de Mi-
ró perquè els seus llibres “indaguen 
en el que és ocult, i estan dotats 
d’un gran sentit ètic”. Se n’ha re-
marcat “l’interès per escoltar les 
veus populars i perdudes dels al-
tres”. Les seves novel·les, relats i as-
sajos són una “superba aventura 
del diàleg i de la llibertat”. Entre els 
divuit membres del jurat hi havia 
Beatriz de Moura, fins fa poc al cap-
davant de Tusquets, l’editorial que 
ha popularitzat l’autor durant l’úl-
tima dècada. El premi pot semblar 
també una picada d’ullet cap a l’illa 
caribenya, que ha anat donant mos-
tres d’obertura política i econòmica 
en els últims mesos. 

Padura és un dels autors cubans 
de més projecció internacional, i a 
banda de la sèrie de vuit novel·les 

negres destaquen les narracions 
breus, aplegades recentment a 
Aquello estaba deseando ocurrir 
(2015), i l’ambiciosa El hombre 
que amaba a los perros (2009), 
una indagació històrica sobre 
Ramon Mercader, l’assassí de 
Trotski, que va passar els últims 
anys de la seva vida a Cuba. 

Els tres guanyadors anteriors 
del premi han sigut John Banvi-
lle, Antonio Muñoz Molina i 
Philip Roth.e

Padura ha reunit recentment els seus contes a 
Aquello estaba deseando ocurrir. ALEJANDRO ERNESTO / EFE

LITERATURA

Ni Richard Ford, ni Haruki Muraka-
mi, ni Adonis. Els tres favorits al pre-
mi Princesa de les lletres 2015 
–abans premi Príncep d’Astúries– 
han quedat eclipsats per Leonardo 
Padura, el primer autor cubà que és 
reconegut amb el guardó, una notícia 
que es va fer pública ahir al migdia. 

Nascut a l’Havana l’any 1955, Pa-
dura és força conegut pels seguidors 
de novel·la negra gràcies a la sèrie 
del detectiu Mario Conde, un expo-
licia que viu a la capital de la Repú-
blica cubana acompanyat d’un 
amic, el Flaco. Tots dos es dediquen 
a resoldre assassinats, robatoris i 
crims que tenen a veure amb la re-
alitat social del seu país. En no-
vel·les com Pasado perfecto (1991), 
Adiós, Hemingway (2001) i La cola 
de la serpiente (2011) l’escriptor fa 
un retrat que no defuig la crítica 
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Vida 
El xou recorre 
la biografia  
de Piaf a 
través de  
les cançons

Investigar 
L’escriptor  
ha publicat 
vuit novel·les 
sobre un 
detectiu cubà


