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Més de 25.000 assistents al Festival de Cap Roig

El Festival dels Jardins de Cap Roig ha tancat la quarta edició amb èxit de públic i amb un
objectiu: seguir la mateixa línia.

Redacció

GIRONA.- El Festival, que es fa a Calella de Palafrugell, es va acabar ahir, després de l'actuació a la nit
de la Compañía Andaluza de Danza, dirigida per la bailaora Cristina Hoyos, que va presentar la seva
particular versió de Yerma. Per als organitzadors del certamen el balanç no pot ser més positiu. Les
dades confirmen que més de 25.000 persones han assistit al Festival d'enguany, cosa que, segons el
president de la Fundació Caixa Girona, Arcadi Calzada, "fa d'aquesta edició la confirmació del Festival,
si bé l'any passat ja vam assistir a la consolidació". Aquests números, a més, sobrepassen les
previsions que feia la mateixa organització a mig Festival. Aleshores Calzada havia parlat de 23.000
assistents, xifra que s'ha quedat curta.

La resta de resultats abonen aquest optimisme. Calzada explica que en 14 dels 17 espectacles
programats s'han esgotat les entrades, mentre que en els tres restants s'ha arribat com a mínim al 85
per cent d'ocupació. Això fa que l'organització estigui plenament satisfeta de com ha anat aquesta
edició, ja que, tal com manifesta Calzada, el Festival "ha trobat la seva pròpia línia", que tindrà
continuïtat de cara a futures edicions.

Entre els avanços que els organitzadors es proposen per als anys vinents hi ha la millora de la
comoditat del públic que se situa als laterals, de tal manera que s'eliminaran les llotges, i també que els
espectacles tinguin una limitació fixa de durada, entre una hora i mitja i dues hores, ja que "es fan a
l'aire lliure i la comoditat no és la mateixa que en un teatre tancat", tal com afirma el mateix Calzada.

De moment el Festival dels Jardins del Cap Roig no es planteja encara fer una aposta forta per les
produccions pròpies, però Calzada manifesta que "no descartem implicar-nos en futures produccions
sempre que puguem i s'ajustin als nostres criteris de qualitat".
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