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El Festival de Cap Roig creix

Josep Carreras i Lluís Llach obren un certamen que també compta amb Manhattan Transfer,
Cesária Évora i Carlos Núñez

X.C.

Com a novetat del certamen hi ha la creació de l'Orquestra Simfònica del Festival

Consolidat ja amb només tres edicions, el Festival Jardins de Cap Roig torna a presentar aquest
estiu una oferta artística basada en "la qualitat, la diversitat i el prestigi".
Josep Carreras i Lluís Llach donaran, el pròxim 10 de juliol, el tret de sortida de la quarta edició del
certamen empordanenc, un certamen que enguany creix en oferta, de 13 a 16 espectacles. El tenor de
Sants i el cantautor de Verges tornaran a unir les seves veus i reprendran l'experiència que, sota el títol
de Junts, ja van viure el desembre del 2002 al Palau Sant Jordi. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat
dirigida per Enrique Ricci i la Coral Sant Jordi acompanyaran els dos cantants a l'escenari.

Arcadi Calzada, president de Caixa de Girona -la Fundació dependent de l'entitat d'estalvi és
l'organitzadora del certamen-, va comentar les diverses novetats del festival d'enguany, com la primera
producció pròpia, en aquest cas l'òpera Marina (3 d'agost), d'Arrieta, amb direcció escènica d'Antonio
Ramallo i musical de Josep Maria Damunt. Milagros Poblador, Ignacio Encinas, Ismael Pons i Stefano
Palatchi en seran els protagonistes. No menys significativa és la creació de l'Orquestra Simfònica del
Festival, formació integrada per membres de la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i de
l'orquestra del Liceu. La seva presentació serà el 15 d'agost, sota la direcció de David Giménez i amb la
cantaora Mayte Martín i la violinista Ala Voronkova com a solistes. El programa combinarà obres de
Falla amb peces franceses inspirades en Espanya. El capítol de música clàssica del festival es tanca
amb el recital de Maria João Pires i Ricardo Castro (17 de juliol).

El jazz constitueix un dels eixos centrals de l'oferta de Cap Roig. La Locomotora Negra (16 de juliol) i
Manhattan Transfer (23 de juliol) actuaran a l'auditori dels jardins, així com també ho farà The London
Community Gospel Choir, mentre que, com a novetat d'aquesta edició, es recupera com a escenari el
pati del castell com a marc més íntim per als concerts. Allà hi actuaran The Clayton-Hamilton Jazz
Orchestra (13 de juliol) i el grup a cappella Take 6 (20 de juliol). A l'oferta musical cal afegir les
actuacions de Cesária Évora (24 de juliol), Carlos Núñez (31 de juliol, amb la presència de Luz Casal
com a artista convidada) i Estrella Morente (13 d'agost).

Dansa i teatre
Una altra de les constants del certamen és l'atenció a la dansa, representada en aquesta pròxima edició
per Ángel Corella & Stars of American Ballet (7 d'agost), Joaquín Cortés amb el seu Live (9 i 10 d'agost)
i Cristina Hoyos amb la seva Compañía Andaluza de Danza amb Yerma, que clourà el 17 d'agost el
festival. El programa es completa amb El rei Lear (12 d'agost), la tragèdia de Shakespeare que Calixt
Bieito estrenarà al Fòrum amb Josep Maria Pou com a protagonista.

Calzada va manifestar la seva satisfacció pels resultats de les tres edicions anteriors del festival. "L'any
passat va ser un esclat", afirmava, tot afegint que la majoria de concerts van haver de penjar el cartell
d'exhaurides les localitats. Els organitzadors preveuen assolir entre 25.000 i 30.000 espectadors, davant
els 20.000 de l'any passat. "El marc hi ajuda", reconeix Calzada, que va recordar que pels Jardins de
Cap Roig passen uns 150.000 visitants. Dilluns vinent es posaran a la venda les entrades d'un festival
que compta amb un pressupost (encara no tancat) de prop d'un milió i mig d'euros.
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Lluís Lach i Josep Carreras tornaran a actuar junts als Jardins de Cap
Roig.
Pere Virgili
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