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FESTIVAL JARDINS DE CAP ROIG

La qualitat i l’eclecticisme
en la tria de propostes, en
absència d’una línia pura-
ment artística, són els dos
criteris bàsics que va ex-
plicar ahir el president de
Caixa Girona, Arcadi Cal-
zada, juntament amb el di-
rector del festival, Martín
Pérez (Concert Studio),
que segueixen a l’hora
d’elaborar la programació
del festival. Calzada va dir
que la programació venia
condicionada pel fet que
és un «festival d’estiu i a
l’aire lliure». L’eclecticis-
me en la tria, és a dir, la di-
versitat, fa que, segons
l’organització, tothom hi
pugui trobar un concert del
seu gust. De fet, Calzada
creu que, «per damunt de
tot, el valor més important
del festival volem que si-
gui la gent que vingui a
Cap Roig, perquè no vol
ser un festival més a la
Costa Brava o a Catalu-
nya, sinó que vol ser un
festival que obri un espai
únic». «El festival ha de
ser una gran festa, i aques-
ta és la nostra primera pre-
ocupació.»

El president de Caixa
Girona va anunciar diver-
sos homenatges, com és el
cas del que es retrà al Palau
de la Música, en la cele-
bració del seu centenari,
amb el concert inaugural
del festival, l’11 de juliol,
a càrrec de Return to Fore-

ver, una llegendària banda
de fusió jazz-rock fundada
i dirigida per Chick Corea,
i formada per Stanley
Clark, Al Di Meola i Len-
ny White. Però al llarg del
festival hi haurà dos ho-
menatges més, en aquest
cas als mitjans de la Cor-
poració Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, Catalu-
nya Ràdio i TV3, amb mo-
tiu del seu 25è aniversari.
El 30 de juliol l’homenat-
jada serà Catalunya Ràdio,
amb l’actuació del cantau-
tor brasiler Caetano Velo-

so. El 23 d’agost tindrà
lloc un doble homenatge, a
TV3, però també a la lle-
gendària ballarina Maia
Plisetskaia, que pujarà a
l’escenari en un espectacle
dirigit per Ricardo Cué.
Aquest és, precisament, el
director d’un altre dels es-
pectacles de dansa progra-
mats, el de Tamara Rojo i
les estrelles del Royal Ba-
llet de Londres (8 i 9
d’agost). Rojo rescabalarà
així al públic que no la va
poder veure l’any passat,
quan va haver de suspen-

dre la seva actuació a cau-
sa d’una lesió.

Julio, un fenomen
El director del festival,
Martín Pérez, responsable
de la programació, va ex-
plicar que tot i que la figu-
ra de Julio Iglesias està
molt mediatitzada per la
premsa rosa, és un dels ar-
tistes més transcendents
del món de la música del
segle XX. Calzada va afe-
gir que l’havien hagut de
convèncer per tal que
«oferís un concert gairebé

privat» per a 2.000 perso-
nes.

En l’apartat de cantau-
tors, a més de Caetano Ve-
loso, que és una dels molts
artistes que repeteixen que
figuren en el cartell, s’hi
troben Raimon (12 de ju-
liol), Franco Battiato (18
de juliol), Georges Mous-
taki (25 de juliol), Ana y
Víctor (26 de juliol), Paul
Anka (1 d’agost) i Rosana
(16 d’agost). Battiato pre-
sentarà a l’auditori del cas-
tell Il vuoto, el seu darrer
treball, en què ha col·labo-

rat conjuntament en les
lletres amb el filòsof Man-
lio Sgalambro. Ana Belén
i Víctor Manuel fan una
repassada als seus temes
més representatius a Tal
para cual, mentre que
Paul Anka repeteix de
l’any passat avalat pel bon
sabor que va deixar, i la ca-
nària Rosana presentarà, a
l’auditori, l’espectacle
musical intimista Como en
casa.

Els andalusos Cham-
bao, que també van deixar
una excel·lent impressió
l’any passat, repeteixen
(12 d’agost), i presenten el
seu darrer treball, Con otro
aire, mentre que en el ven-
tall de proposta jove també
s’ha d’incloure Pink Mar-
tini (19 de juliol) en el que
és un recital més de la pro-
moció del tercer treball,
Eugene hey!, tot i que s’es-
pera que també ofereixin
altres temes de la resta de
la seva trajectòria.

La dansa, a més de Pli-
setskaia i Rojo, també es-
tarà representada per Joa-
quín Cortés (19 i 20
d’agost), un altre repeti-
dor, amb l’espectacle Mi
soledad.

Tancarà el festival Lorin
Maazel (24 d’agost) amb
l’Orquestra Simfònica
Toscanini i l’Orfeó Do-
nostiarra, que interpreta-
ran la 9a Simfonia de Beet-
hoven.

Julio Iglesias, Raimon, Pink Martini i
Rosana actuaran aquest estiu a Cap Roig
Repeteixen, del cartell de l’any passat, Paul Anka i Chambao, i d’altres anys, Ana y Víctor, Cortés, Veloso i Moustaki

Julio Iglesias, una de les estrelles, segons l’organització, d’aquesta edició del Festival Jardins de Cap Roig. / EFE

● El Festival Jardins de Cap Roig, que va
presentar ahir la seva vuitena edició a la
Fundació Joan Miró de Barcelona, la qual
cosa ja és simptomàtic, compta en el seu

DANI CHICANO / Barcelona cartell amb figures com Raimon, Franco
Battiato, Pink Martini, Omara Portuondo,
Kool & The Gang, Julio Iglesias, Rosana i
Lorin Maazel. La programació, però,
també ha recuperat figures que ja han pas-

sat per l’auditori del castell de Cap Roig,
ja sigui l’any passat, com Paul Anka i el
grup andalús de flamenc-chill Chambao,
com en altres edicions, com ara Georges
Moustaki, Víctor Manuel i Ana Belén,

Caetano Veloso i el ballarí Joaquín Cor-
tés. A més, l’organització vol rescabalar
el públic que l’any passat no va poder gau-
dir de l’actuació de Tamara Rojo, que es
va suspendre, i l’ha tornat a programar.

● Maia Plissétskaia (Moscou,
1925) és una de les dives més apo-
teòsiques de la dansa clàssica. Va
substituir la mítica Galina Ulanova
com a prima ballerina al Bolshoi
Ballet de Moscou i va desenvolu-
par una carrera de mig segle farci-
da d’èxits arreu del món i també
com a artista convidada al Ballet
de l’Òpera de París, al Ballet Na-
cional de Marsella i al Ballet del
Segle XX de Brussel·les. Va encar-
nar tots els primers rols del reper-
tori clàssic, però se la recorda espe-
cialment per la seva interpretació
d’Odette-Odile en El llac dels cig-

nes (un ballet que precisament
aquests dies es podrà veure a Bar-
celona sota la tutela d’una de les
seves rivals més aferrissades, Alí-
cia Alonso). La seva manera de ba-
llar aquest paper va crear escola.
Per imitar l’aleteig dels cignes
amb els seus braços, Plissétskaia
els va estudiar detingudament fins
a aconseguir pràcticament meta-
morfosar-se en el bell animal. A
banda d’intèrpret, també va crear
corografies pròpies i va exercir de
directora del Ballet de l’Òpera de
Roma i del Teatro Lírico Nacional
de Madrid, on va estar del 1987 al
1990.

Als seus 83 anys, encara manté
el tipus i es dedica a donar classes
puntuals i, de tant en tant, com farà
a Cap Roig el 23 d’agost, s’anima a
pujar a l’escenari: no cal dir que és
una oportunitat única per veure-la,
encara que sigui per contemplar la
seva presència i la gràcia del seu
gest. El programa inclou Ave
Maya, de Maurice Béjart, un ho-
menatge que el coreògraf mort el
novembre passat va crear pel seu
75è aniversari amb música de
Bach i Gounod. En aquest cas ba-
llaran una selecció de ballarins de
la prestigiosa companyia del Tea-
tre Marinski de Sant Petersburg.

Un cigne a l’escenari
V. GAILLARD ● Les entrades pel festival es posen a la venda a

partir de dilluns vinent, a través d’internet o de ma-
nera telefònica. Ahir, Martín Pérez, el director del
festival, va fer una mena de juguesca en garantir
que divendres de la setmana vinent les entrades pel
concert de Julio Iglesias ja s’haurien exhaurit. De
fet, Martín Pérez es va mostrar segur de superar el
97% d’ocupació que va enregistrar de mitjana l’au-
ditori del castell en l’edició de l’any passat. Aques-
ta és una de les dades que van sortir ahir en la roda
de premsa de presentació; una altra és que el festi-
val té el mateix pressupost des de fa tres anys, que
és, segons Calzada, de 3 milions d’euros, dels quals
2 estan destinats a la contractació i 1,5 a tota la in-
fraestructura, tant de la grada, que té una capacitat
per a dues mil persones, com de l’equip tècnic i la
logística.

Dilluns, a la venda


