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L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya va congregar dissabte al vespre unes 14.000 
persones a la platja de Sant Sebastià de Barcelona per 
celebrar el Dia de la Música a ritme de Bernstein.

L’OBC DU 14.000 
PERSONES A LA 
PLATJA

Al setembre s’han d’aprovar els nous estatuts de la 
SGAE i es convocaran eleccions de cara a finals d’any. 
L’entitat viu l’enèsima crisi amb una ferma oposició 
interna al president, José Miguel Fernández Sastrón.

SGAE: NOVES 
ELECCIONS 
AQUEST ANY

Com fer de caps de cartell al Vida 
sense ser guapos ni famosos

Ja als escenaris grans, Elvis Per-
kins va saber mantenir els ànims 
d’aquells que maldaven per posar-
se a l’ombra sense deixar de seguir 
el concert quan el sol encara era de 
justícia, i Iron & Wine van saber 
acompanyar la posta de sol amb la 
seva proposta més atmosfèrica. Hi 
havia ganes de veure They Might Be 
Giants, grup de culte que tan aviat fa 
cançons per a nens –entre elles les 
del musical de Broadway de Bob Es-
ponja– com et parodia el mític vídeo 
del Walk this way de Run DMC amb 
Aerosmith. 

Amb títols com Particle man i 
The mesopotamians, el grup de 
John Flansburgh i John Linnell va 
saber divertir el públic tirant per 
terra tots els tòpics relacionats 
amb el postureig musical: zero gla-
mur i projeccions volgudament 
tronades, però una connexió ins-
tantània que va tenir el seu mo-
ment més àlgid amb la sessió d’im-
provisació dirigida que també va 

implicar el públic. Els de Massa-
chusetts van demostrar que és 
possible fer de caps de cartell 
sense hits i sense ser guapos ni 
famosos o instagramitzables. 

Record per a Cuixart 
El festival tancava així una edició 
que va obrir dijous amb concerts 
com els de Calexico i Los Plane-
tas i amb un record per a Jordi 
Cuixart, que no hi ha pogut assis-
tir amb la seva família tal com te-
nia previst. En un comunicat, el 
director Dani Poveda va voler re-
marcar que no podien “passar 
per alt la situació actual” i va de-
sitjar poder tenir Cuixart ben 
aviat al festival. La pròxima cita 
amb el Vida serà els dies 7 i 8 de 
desembre a la finca Mas Solers de 
Sant Pere de Ribes i un cartell 
que es mantindrà en secret fins al 
moment mateix de les actuaci-
ons, un gest arriscat que ja està 
generant expectació.e

They Might Be Giants tanquen el festival, amb 30.000 assistents

Un moment de l’actuació de They Might Be Giants, dissabte a la nit. MIKA KIRSI / VIDA

La programació diürna de diumen-
ge tancava la cinquena edició del Vi-
da amb una assistència d’una mica 
més de 30.000 assistents, segons 
l’organització. Des que va anunciar 
la seva aparició –el 2014, rellevant 
el desaparegut Faraday i amb Lana 
del Rey com a presència estel·lar– el 
festival s’ha consolidat i ha aconse-
guit crear marca combinant un en-
torn natural amable a una distància 
prudencial de Barcelona i un cartell 
sustentat per grans noms internaci-
onals –com St. Vincent i Franz Fer-
dinand, aquest any– però també 
amb bona lletra mitjana i petita, que 
apel·la a una sensibilitat indie i a un 
públic melòman. 

Si alguna cosa és evident és que el 
Vida és cada cop més una de les des-
tinacions musicals preferides per a 
pares i mares joves amb els seus 
fills. Cada cop hi ha més nens i ne-
nes corrent d’un escenari a l’altre i 
descobrint una manera de viure la 
música a l’aire lliure. Al magnífic 
concert que va oferir Albert Pla 
acompanyat per la guitarra de Die-
go Cortés hi havia una nena que re-
ia cada cop que el cantautor deia 
una paraulota. Aquest petit feno-
men il·luminava la cara del públic, 
que se sabia totes les cançons i gai-
rebé podia preveure les reaccions de 
la nena; va ser un d’aquells mo-
ments màgics que només pot propi-
ciar el Vaixell, l’idíl·lic i emblemàtic 
petit escenari sota els pins. 

L’última nit, la de dissabte, era 
d’aquelles en què no hi ha un cap de 
cartell que acapari tota l’atenció, co-
sa que fa que la gent es distribueixi 
per tot el recinte. A la Cova, El Pe-
tit de Cal Eril va tornar a oferir un 
dels seus deliciosos concerts, que 
demanen a crits un escenari més 
gran i una hora de més audiència. 
També hi va sonar el pop emocional 
dels sevillans Maga i l’indie rock irat 
de les Mourn, que van exhibir mús-
cul i taules amb les cançons del seu 
recentment publicat Sorpresa fami-
lia (2018). A la Cabana havien obert 
la tarda els vilanovins Mareta Bufo-
na, amb un concert guitarrer, diver-
tit i participatiu que va fer que els 
cambrers de la barra del fons aca-
bessin corejant Vius en un poble de 
mala mort. Al mateix escenari, Josh 
Rouse va mostrar un estat de forma 
envejable –sembla que no passi el 
temps per a ell– i, acompanyat de 
músics valencians, va tornar a fer 
valer un repertori que conté gem-
mes com It’s the night time, Love vi-
bration i 1972. 

VILANOVA I LA GELTRÚ
B.D.A.

TEATRE

Els segons  
actes no són 

mai bons

Familiar 
Cada vegada 
hi ha més 
nens i nenes 
corrent entre 
un escenari i 
un altre

Secret 
La pròxima 
cita amb el 
Vida és al 
desembre, 
amb un cartell 
misteriós

‘Falsestuff’ TEATRE NACIONAL  
228 DE JUNY 

El teatre, en tant que 
ficció, és mentida 
encara que sembli 
veritat, i, per tant, re-
al. La mentida és un 

engany, i l’engany, el motor de la 
nova proposta de Marcel Borràs 
i Nao Albet. Sorgeix, diuen, d’es-
brinar si una falsificació pot aca-
bar sent original, i està inspira-
da en el personatge Falstaff de 
Shakespeare. És obvi que la 
qüestió no els preocupa gaire 
més enllà de ser un pretext per a 
una jocosa fabulació, com tam-
bé és notori que a Falsestuff no 
s’hi ha de buscar res de Shakes-
peare. En tot cas de Xèspir, que 
diuen els pallassos. I un gran pa-
llasso, Jango Edwards, és el pre-
sumpte protagonista de la histò-
ria. Ell és un programador tea-
tral que, pistola en mà, irromp al 
taller del gran falsificador de 
produccions teatrals André Féi-
kiévich per fer-li pagar l’engany. 

L’obra comença, doncs, amb 
codis de comèdia d’intriga força 
ben escrita, segueix amb una còpia 
–o homenatge– al teatre de 
l’Agrupación Señor Serrano i tan-
ca brillantment el primer acte 
amb una paròdia de western musi-
cal amb textures de còmic i gran-
de finale al so de Talking Heads. 

En aquest punt no semblaria 
important seguir amb la intriga, 
perquè ja hem copsat que tot 
plegat és un entretingut joc sen-
se misteri. Però Marcel Borràs 
i Nao Albet volen anar fins al fi-
nal i s’empesquen un segon acte 
que comença amb un fals col·lo-
qui final per, tot seguit, aixecar 
un altre cop el teló. Les escenes 
següents omplen el temps sen-
se aportar res més que píndoles 
performatives en la línia de Ro-
drigo García, aportacions que 
són les que encoratgen un pú-
blic de joves espectadors. Un se-
gon acte del qual se’n salva la ci-
rereta final amb pólvora i un úl-
tim gir argumental, però que en 
cap cas justifica les més de tres 
hores de funció. Com tampoc 
trobo justificació en el fet que 
més del 90% dels subtítols si-
guin escrits en castellà. Cal cele-
brar, però, la bona direcció d’un 
repartiment de qualitat i entre-
gat al joc.e
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