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NITS MÀGIQUES A CAP ROIG

J.J. Navarro Arisa

Tothom té un o més paratges predilectes. En aquest aspecte, estar oberts a la incitació dels llocs o
disposats a captivar-se sempre que l'indret sigui una mica colpidor és una gran sort i un gran plaer. Els
millors viatgers són els que sempre poden meravellar-se, i els més afortunats són els que un dia arriben
a un lloc del qual no volen marxar.

Altres cops he parlat ja d'un paratge de la Costa Brava que és probablement el meu preferit: el jardí o
jardins de Cap Roig, a prop de Calella de Palafrugell. La predilecció per un lloc o un paisatge sempre va
associada a moments percebuts com de felicitat. Això de la felicitat és una cosa molt complicada que
fins i tot fa una mica de por. A més, és molt difícil situar-la amb precisió en el temps i en un lloc concret.
La consciència de la felicitat sempre ve amb retard, quan el moment en què érem suposadament feliços
ja pertany al passat. Ara sé que el primer vespre que vaig passejar pels jardins de Cap Roig era un
moment realment excepcional de felicitat, però estic bastant segur que en aquells instants jo no n'era
conscient. Són trampes que en fan la ment i la memòria.

Una sensació que sí que conservo d'aquella visita és que vaig ser immediatament conscient que els
jardins i el casalot que els domina eren el resultat d'un somni. El somni de persones que havien arribat a
un lloc del qual no volien anar-se'n. També era claríssim que la màgia mediterrània amb tocs d'exotisme
del lloc havia nascut de l'influx de la mort. Es tractava de la mort d'un exiliat rus i una dama anglesa que,
després d'haver recorregut el món, havien bastit el seu paradís particular en un racó de la costa
catalana.

Com que repetir-me és una frivolitat que no em puc permetre, si voleu saber la història del palauet i els
jardins de Cap Roig, el més efectiu que puc fer és recomanar-vos que agafeu la Guia de la Costa Brava
de Josep Pla, que, com no podia ser d'una altra manera, ho explica tot d'una manera infinitament millor.

El que us recomano vivament, però, és que aneu al lloc abans que res. Així les descripcions podran
superposar-se a l'experiència dels sentits i enriquir-la. A més, l'oportunitat és perfecta, perquè a partir de
demà mateix, dissabte, comença una nova edició del Festival dels Jardins de Cap Roig amb el patrocini
de la Fundació Caixa de Girona, que hi té una de les seves seus per a exposicions, concerts i actes
culturals.

El festival es prolongarà fins a mitjans d'agost i inclou 16 concerts i espectacles que cobreixen un ampli
ventall, amb especial èmfasi en el jazz, la música i la dansa flamenques, l'òpera, el ballet i el teatre. Tots
els espectacles comencen a les 22.00 hores i el primer -demà- presenta l'actuació de dos artistes a qui
és un veritable privilegi escoltar reunits, el tenor Josep Carreras i el cantautor Lluís Llach.

Fóra potser una mica feixuc reproduir la llista d'actuacions que ofereix el festival, però no voldria deixar
d'esmentar les que més il·lusió em fan -i que segurament no podré veure, per motius que no vénen al
cas- i que de ben segur atrauran un públic tan nodrit com variat. Per exemple, valdrà la pena comprovar
que el grup de jazz Manhattan Transfer conserva el carisma que entusiasma des de fa 30 anys (23 de
juliol), o que la veu densa, íntima i trista de Cesária Évora (24 de juliol) pot generar una atmosfera
pròpia. També m'engresca la perspectiva de veure un Rei Lear portat a escena per Calixt Bieito i
protagonitzat per Josep Maria Pou (12 d'agost) o les variades promeses de grans moments musicals
que suposen concerts com els de la Locomotora Negra (16 de juliol), el músic gallec Carlos Núñez (31
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de juliol) o la cantaora Estrella Morente (13 d'agost). Les nits de Cap Roig prometen moments màgics
per a tothom.

FESTIVAL JARDINS DE CAP ROIG
10 de juliol - 17 d'agost
www.caixagirona.es/Tel. 902 44 77 55

La música nodreix la bellesa d’aquest indret de la nostra costa


	NITS MÀGIQUES A CAP ROIG
	
	J.J. Navarro Arisa



