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ElVidaapostaperPrimal
ScreamiTheWaronDrugs
El festival de Vilanova obre amb un cartell de luxe

RAMON FRANCÀS
Vilanova i la Geltrú

Amb lluna plena va començar a
brillar des d’ahir a la nit a Vilano
va la segona edició del festival Vi
da, que s’allargarà fins diumenge
amb mig centenar d’actuacions,
18més que el 2014. L’actuació es
tel∙larcomacapdecartell (demàa
la Masia d’en Cabanyes) serà la
dels veterans Primal Scream,
grup de rock escocès nascut el
1982 que està immers en l’enre
gistramentd’unnouàlbum.Tam
bé actuarà la banda de Phila
delphiaTheWarOnDrugs(avui).

Altres actuacions molt destaca
des són les d’Andrew Bird i Fa
therJohnMisty (demà,dissabte),
les de Super Furry Animals i un
Benjamin Clementine que actua
rà per primera vegada en un fes
tival amb banda (avui). El cartell
inclou, a més a més, els concerts
de Nacho Vegas, Neil Halstead,
Woods, Mourn, Joan Miquel
Oliver (exAntònia Font), Mi Ca
pitán, Pacosan, The Saurs, Núria
Graham,Ocellot, Siesta!, Renaldo
& Clara, Nueva Vulcano, Polock,
JohnGrvy,Senior ielCorBrutal...
El millor festival revelació del

2014 aEspanya, segons l’Associa

ció de Promotors Musicals i By
thefest.com (en col∙laboració
amb Radio 3), afronta aquesta
edicióplenamentconsolidat,amb
un pressupost d’1,1 milions d’eu
ros.S’hiesperenunes20.000per
sones que es repartiran entre el
Molí de Mar, La Daurada Beach
Club i els dos escenaris centrals
de la Masia d’en Cabanyes. El di
rectordelVida,DaniPoveda,afir
ma que no el preocupa la coinci
dència de dates amb el Vijazz de
Vilafranca, i afirma que el Vida és
“un nou concepte” que persegue
ix l’excel∙lència iquevalorael res
pecte a l’entorn.!
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Gillespie, líderdePrimalScream

Doble
dosi

Voronia

Direccióicoreografia:Marcos
Morau
Intèrprets:J.Collado, J.Ló
pez,SCh.Wong,L.Nogal,
S.Partush,ManuelRodríguez,
MaríaRodriguez,G.Todeschi.
Llocidata:Grec (1/VII)

JOAQUIM NOGUERO

Per segona vegada en pocs
anys, el Grec inaugura amb
dansacontemporàniacatalana.
DesprésdeLamuntanyaalmeu
voltantdeGelabert, el 2012, ara
l’aposta és per un coreògraf jo
ve,deformaciópluridisciplinà
ria i creador d’un moviment
dancístic microsegmentat que
dóna a les coreografies un aire
agònic, trencat sobre cossos
lleugeríssims.Voroniaésunes
pai geogràfic, una metàfora
d’una importància semblant al
d’altres títols de la companyia.
Però, si abans els noms de ciu
tats oferien una mirada crítica
sobre el món contemporani
amb atmosferes cinematogrà
fiques que recordaven mo
ments d’agonia i sacrifici a l’es
til deDavid Linch, Tarkovski o
elsCoen,araVoroniaadoptaun
tomés fosc,unadensitatbarro
ca i medievalitzant a l’estil de
GreenawayaProspero’s books.
Hi contribueix el dramaturg

Roberto Fratini. Per ell, la dosi
deVeronalésmésletalquemai.
Superior fins i tot a la de Nip-
pon-Koku, peça situada en un
parc japonès famós per la seva
mitjana de suïcidis. Aquí Dant
esperaalfons.Senseesperança,
elsballarinsdeLaVeronalsem
bla que es trenquin en movi

ments sincopats. El cercle de
les seves seqüències resulta in
terminable, sense tancament,
atrapats en el novè cercle de la
coreografia. L’atmosfera acon
seguida és tensa i inquietant.
Morau prescindeix de la fres
cor i el tocd’humorde les seves
primeres peces i aprofundeix
en les línies reflexives obertes
ambSienauNippon-Koku,però
amb més coherència drama
túrgia, més ritu, més mite i
menys text.
Les imatges valen per si so

les:alprincipi,unnensolalmig
de l’escena, com esperant el
nostre judici; després, la vida,
desdelpartenmigdeldolorfins
a moltes morts, amb últim so
par inclòs. I quan la paret del
fons delGrec crema i el roig in
fernal de la sang tenyeix tota
l’escena, el públic en forma
part. Pot ser que cada nen des
cendeixi a aquest incendi amb
l’esperança de treure’nsen,
comOrfeu. Però quan s’estima
la vida, elmés innocent s’acaba
girant. I tornaacomençar.!
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‘Voronia’ésunespai
geogràfic,una
metàforasemblant
aaltrestítols
delacompanyia


