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Un passeig pel Festival Vida
El festival se celebrarà a Vilanova i la Geltrú del dijous 4 de juliol al dissabte 6 |
The Charlatans, Beirut i Hot Chip són alguns del caps de cartell de la sisena edició
| Entre els nombrosos grups catalans que hi participaran hi trobem Cala Vento,
Joan Colomo i El Petit de Cal Eril, entre altres

Vida Festival | Ray Molinari

Vilanova i la Geltrú és una ciutat coneguda per la seva riquesa cultural, i un dels esdeveniments
que més exemplifiquen aquesta característica és el Vida Festival ( http://www.vidafestival.com/) .
Durant tres dies la Masia d'en Cabanyes, als afores de la capital del Garraf, es converteix en un
nucli de música de qualitat. Tot i coincidir temporalment amb el Cruïlla, un dels altres grans
festivals catalans, el Vida s'ha consolidat com un dels festivals de referència al territori gràcies al
seu gran cartell, farcit de primeres espases de nivell internacional i propostes de quilòmetre zero
d'alta qualitat, tota amb un marc incomparable de fons gràcies a la masia d'estil noucentista de
gran bellesa.
El cartell d'aquesta sisena edició és complet i divers, amb representants d'arreu del món i de molts
estils musicals. Si fas un primer cop d'ull al line-up d'enguany hi ha uns quants noms que no et
passaran desapercebuts, per exemple els anglesos The Charlatans i el seu rock alternatiu
nascut de l'escena madchester dels primers noranta, que vindran al Vida en l'única parada del
grup en territori espanyol en el seu tour; també els londinencs Madness, un dels grups referents
de l'ska mundial amb himnes com "Our house" o "It must be love"; Beirut i la seva fusió d'indie
rock i folk, que tant ha influenciat a bandes catalanes de renom com Manel o Els Amics de les
Artst; i altres noms d'impacte com Hot Chip, José González o Temples.
També els artistes catalans tenen una gran representació al cartell, conformant gairebé la meitat
de la programació del festival vilanoví. Entre d'altres propostes, cal destacar, la d'El Petit de Cal
Eril que presentarà el seu nou disc, Energia Fosca (Bankrobber, 2019), la sensibilitat de Pau
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Vallvé o l'eclectisme d'Hidrogenese. Cala Vento també hi estrenaran el seu tercer elapé,
Balanceo (Montgrí, 2019). Altres bones propostes que són difícils de deixar escapar són el
minimalisme electrònic i les lletres fosques de Ferran Palau, l'ex-vocalista de Los Sencillos,
Miqui Puig, amb el seu nou espectacle amb la companyia ACP, l'indie electrònic dels joves Kids
From Mars o la incofunsible veu de Joan Colomo.
[youtube/]https://www.youtube.com/watch?v=mAqqo_WxJmI
La secció electrònica
Des de ja fa uns anys el Vida també està fent un exercici de promoció de la música electrònica a
través del Vida CLub, la marca que serveix com a paraigües on unir totes les propostes
electròniques del cartell. L'ambientació d'aquets racó de festival s'equipararà a la del Wild Side, l'altra
epsai dedicat exclusivament a la música electrònica, representada per diferents dj's nacionals i
internacionals de reconeixement notable. Todd Terje és un dels dj's més coneguts de l'escena
noruega i el principal reclam d'aquesta vessant del cartell, també el duet The 2 bears format per
Joe Goddard, integrant de Hot Chip, i Raf Rundell, exmembre del segell londinenc 1965
Records uniran la seva saviesa musical en benefici d'una sessió de diversió assegurada. A més,
les de Louise Chen, Ramon Castells o End of the Road DJ són altres sessions obligatòries durant
les nits de Vida.
L'altra cara de l'electrònica la posaran les sessions que faran amics del Vida, agents de la
indústria musical independent que es posaran als plats per fer ballar els assistents del festival,
com en el cas de: Binaural Dj's, Jazz Cava dj's, Famèlic dj's, Maadraassoo, Joan S. Luna
(Mondosonoro) o Hidden Track dj.

La quarta edició del Vida regala moments màgics Foto: Ray Molinari
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