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Acadèmiques
antiacadèmiques

L’APUNT i Una cambra pròpia, que encara són al capdamunt del
meu rànquing personal. Al seu torn, admiro de l’artista
Amèlia Riera la seva perseverança en un món tan ple
de paranys –interns i externs–. Un univers complex
que sovint queda reflectit en les seves obres. Espero
que una distinció tan formal com la d’acadèmica no
refredi la trajectòria trencadora de totes dues.Jaume Vidal

Dimecres vinent, la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi nomenarà dues acadèmiques més.
Amèlia Riera, acadèmica d’honor, i Glòria Bosch, aca-
dèmica corresponent. Dues mirades des d’angles dife-
rents de l’art català. Sóc fan de Glòria Bosch, historia-
dora de l’art i actual directora de la Fundació Vila Ca-
sas, perquè ha comissariat exposicions com Cegueses

Vint-i-un estius després
d’haver actuat amb Jimmy
Page al Palau d’Esports de
Montjuïc, el cantant de
Led Zeppelin, Robert
Plant, tornarà a Barcelo-
na. Ho farà, aquesta vega-
da, amb una banda, The
Sensational Space Shif-
ters, que li serveix tant per
emfasitzar la seva passió
per la música africana com
per donar nous aires a te-
mes de Zeppelin que conti-
nua cantant, com ara
Black dog, Communica-
tion breakdown i Rock
and roll. Plant actuarà el
dissabte 9 de juliol al parc
del Fòrum en el marc d’un
festival, el Cruïlla, que ahir
presumia d’haver disse-
nyat “el millor cartell de
la seva història”.

“Som un festival fet a
Barcelona per al públic lo-
cal”, afirmava ahir el direc-
tor del Cruïlla, Jordi Herre-
ruela, amb voluntat de di-
ferenciar-se del Primavera
Sound i el Sónar. “No vo-
lem que se’ns quantifiqui
pel nostre impacte econò-
mic ni per les habitacions
d’hotel que omplim.”

A les visites ja anuncia-
des de Damien Rice, Ala-
bama Shakes, Bunbury,
Love of Lesbian, 091 i Fer-
min Muguruza & The New
Orleans Basque Orkestra,
al Cruïlla s’hi van sumar
ahir unes quantes altres
confirmacions de pes:
Crystal Fighters, Rudi-
mental, Cat Power, Bom-
ba Estéreo, Esperanza
Spalding, Chambao, Adrià
Puntí, Ramon Mirabet,
Skunk Anansie, Snarky
Puppy i Calexico, al qual

els organitzadors feia anys
que anaven al darrere
–igual que a Rice–. Eclèctic
torna a ser un adjectiu in-
evitable per definir el car-
tell d’enguany. “No és una
paraula que ens molesti,
però la programació respon

més aviat a un nou model
de festival pensat per gene-
rar experiències optimis-
tes”, va assenyalar Herre-

ruela, que va minimitzar la
total absència, enguany, de
música africana i hip-hop,
amb els quals el Cruïlla ha
marcat els últims anys
molt de perfil. “No hem de
cobrir quotes de res”, va
deixar ben clar.

Amb tres milions de
pressupost i un perfil
d’artistes –“com es cor-
respon amb el públic que
tenim”– molt femení, el
Cruïlla no es deixa endur
per les temptacions de
créixer i fixa el nombre
màxim d’espectadors dia-
ris en 25.000 per “mante-
nir la qualitat dels serveis
i la comoditat amb què es
veuen els concerts”.

La novena edició del
Cruïlla tindrà lloc del 8
al 10 de juliol i als 25 artis-
tes fins ara anunciats s’hi
podria incorporar “alguna
sorpresa d’última hora”. ■

El cantant de Led Zeppelin comparteix cartell amb
Crystal Fighters, Esperanza Spalding i Adrià Puntí

Robert Plant, al
Festival Cruïlla

Guillem Vidal
BARCELONA

Robert Plant, ara al capdavant de The Sensational Space Shifters, no ha actuat a Barcelona des del 1995 ■ ARXIU

“Som un festival
d’aquí. No volem
que se’ns
quantifiqui per les
habitacions d’hotel
que omplim”
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