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Dan Deacon i Nils Frahm, les cireretes del Vida

anunciar el seu nom, però quan ho 
fem estem segurs que cridarà molt 
l’atenció de la gent”, ha dit Poveda, 
misteriós. 

Pel que fa a la programació naci-
onal, el festival ha afegit al cartell ar-
tistes emergents com Súper Gegant, 
que presentaran el seu segon disc, 
Una casa als aiguamolls; Hijos del 
Trueno, amb Vicente Leone i Dani-
el Granados (dos ex-Tarántula) i el 
duet Tarta Relena, format per dues 
noies que canten a cappella. El Vida 

també aposta pel rock dels madri-
lenys Biznaga i pel garage psicodè-
lic del gallec Sen Senra. Però la mú-
sica per ballar de matinada la posa-
ran, entre d’altres, Jungle DJs, La-
dilla Rusa i Nick Murphy, que ha 
abandonat el seu antic àlies de Chet 
Faker. Per cert, Poveda confirma 
que Pat T. Smith no és l’autora de 
Horses sinó l’àlies d’un “anglès que 
està boig”.  

Amb el lema People vs. Units, que 
representa l’oposició del festival a 

“la massificació”, el Vida vol tornar 
a reunir 10.000 persones cada jor-
nada a l’espai natural de La Masia 
d’en Cabanyes. Tornaran a cobrar 2 
euros per got reutilitzable i inver-
tiran els diners obtinguts en accions 
per recuperar l’entorn del festival 
després dels concerts, una iniciati-
va que volen fer a través d’un “pro-
jecte inclusiu”. També es tornaran 
a posar a disposició del públic cen-
drers ecològics, tot i que admeten 
que els últims anys van fer curt i se’n 
van esgotar les existències.  

Ajuts estancat en 18.000 euros 
Amb els “comptes sanejats” i “sen-
se accionistes ni fons d’inversió”, 
Poveda i el seu soci, Xavi Carbonell, 
valoren positivament la situació 
econòmica del festival, però recla-
men més implicació a l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú. “No 
pot ser que passin els anys i l’apor-
tació segueixi sent 18.000 euros –
lamenta Poveda–. El Xavi i jo som 
de Vilanova i no volem marxar, pe-
rò l’Ajuntament hauria de contri-
buir perquè el festival no acabi fu-
gint a un altre lloc, sobretot perquè 
el Vida té un impacte econòmic 
d’1,5 milions d’euros a la ciutat”. 
Carbonell afegeix que “no hi ha cap 
festival a Espanya que tingui 
menys suport de l’administració 
local”. “No pot ser que amb el Fara-
day posessin 6.000 euros d’un 
pressupost de 150.000 i amb el Vi-
da en posin 18.000 d’un pressupost 
de més d’un milió”, diu Carbonell. 
“És com lluitar contra el cantó fosc 
de la Força”, afegeix Poveda.e

Dan Deacon és 
un dels artistes 
que tanquen el 
cartell del Vida 
Festival. VIDA 

 

“No ens agradaria marxar de Vilanova”, alerta el festival, que reclama més suport de l’Ajuntament
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El Vida Festival ha anunciat aquest 
dimarts els artistes que completen 
el cartell de la seva setena edició, 
que tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú 
del 2 al 4 de juliol. La programació 
incorpora propostes destacades del 
panorama indie: el pop electrònic i 
experimental de Dan Deacon, la 
màquina de bellugar malucs dels 
!!! (Chk Chk Chk), la cançó intimis-
ta de Damien Jurado i l’electrònica 
minimalista de Nils Frahm són els 
noms internacionals més destacats 
d’aquesta última tongada de confir-
macions. Anteriorment, el festival 
ja havia confirmat les actuacions 
d’Angel Olsen, Destroyer, Devendra 
Banhart, Enric Montefusco, Manel, 
Mazoni, Belle & Sebastian, María 
José Llergo, Ferran Palau, Núria 
Graham, Cut Copy, Black Pumas i la 
performance de The New Raemon 
amb Paula Bonet, entre d’altres. 

Pel Vida també passarà el músic 
anglès Baxter Dury per presentar el 
seu nou disc, The night chances. 
També el duet londinenc Franc 
Moody, que fa uns mesos van pas-
sar pel Secret Vida, l’edició de tar-
dor del Vida. “Ningú els va fer cas, 
però el seu nou senzill és increïble. 
Ho petaran”, ha assegurat Dani Po-
veda, director del festival. Al cartell, 
per cert, hi ha un espai ocupat per 
sis emoticones de cors: no és una 
banda de nom original, sinó un as 
a la màniga que es reserva l’organit-
zació. “De moment no podem 
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‘Gazoline’ qüestiona  
els aldarulls juvenils

litzats en què es van presentar 60 
persones”, explica el director del 
muntatge, José Luis Arellano. Tro-
bar intèrprets de diferents orígens 
ètnics era fonamental per narrar la 
història d’un grup d’amics de la ban-
lieue de París que es planteja cre-
mar el cotxe d’algú ric per expressar 
així les seves frustracions.  

Joves exclosos per la societat 
Mard B. Ase, Michael Batista, Ma-
ría Elaidi, Prince Ezeanyim i Delia 
Seriche es posen a la pell d’aquests 
joves, que entren en conflicte quan 
es plantegen cometre aquest acte 
de rebel·lió. “Se senten exclosos, i 
no només pel seu color de pell. 
Molts adolescents també tenen 
aquesta sensació quan se’ls aparta 
per pensar d’una manera diferent”, 
assenyala Seriche.  

Amb els aldarulls com a punt de 
partida, el muntatge aprofundeix 
en les situacions d’aquests joves i 

Un moment de 
Gazoline, que 
es pot veure a 
la Sala Tallers. 
DAVID RUANO / TNC

en com la societat els ha anat aï-
llant. Una d’elles veurà com el seu 
somni és menyspreat, d’altres em-
prenen un viatge de maduresa, i un 
pren consciència del lloc que ocu-
pa al món i assumeix que haurà de 
lluitar-hi. Gazoline no és un espec-

tacle més per als seus intèrprets. 
Acostumats a anar només a càs-
tings en què s’especifica que es 
busca un actor negre, celebren fer-
vorosament un muntatge en què 
tots els personatges estan inter-
pretats per persones racialitzades 
que no queden relegades a papers 
secundaris. “En el món escènic hi 
ha molta exclusió. Es dona per fet 
que hem de conèixer idiomes afri-
cans o que parlem d’una certa ma-
nera només pel fet de ser negres”, 
diu Batista, i Ezeanyim afegeix: 
“No ens podem presentar a un càs-
ting si no posa que busquen actors 
negres, perquè ja sabem que no ens 
trucaran mai”. 

Tot i això, tenen la sensació que 
les coses a poc a poc estan canviant. 
“Hem de reconèixer que el teatre és 
un món de perfils, jo no faré mai de 
nazi”, lamenta Ase. Des del seu punt 
de vista, el problema no rau tant en 
“interpretar algú que salta la tanca 
de Ceuta”, sinó en el fet que els seus 
personatges “mai tenen oportuni-
tats, ni recorregut, ni visibilitat”. El 
repte dels pròxims anys, diu Batis-
ta, és clar: “Aconseguir que es re-
presenti Romeu i Julieta amb actors 
racialitzats i a ningú el sobti”.e

TEATRE

Jordi Casanovas va escriure Gazoli-
ne el 2006, però l’essència del text 
encara ressona avui. “Aleshores vo-
lia entendre què passava amb els jo-
ves francesos, que cremaven cotxes 
i s’enfrontaven a la policia. Ara el 
podem rellegir en el context dels úl-
tims mesos i reflexionar sobre per 
què algú necessita cremar un cotxe 
o cridar més del compte”, explica el 
dramaturg. L’espectacle, que s’es-
trena avui a la Sala Tallers del Tea-
tre Nacional de Catalunya, furga 
precisament en el sentit de la vio-
lència i en tot el que hi ha darrere 
dels que la practiquen. 

Des de feia temps la companyia 
LaJoven buscava la manera de por-
tar Gazoline a escena. “No teníem 
l’equip per fer-ho, així que vam or-
ganitzar uns tallers d’actors racia-
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