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● La filla petita de la famí-
lia Flores presenta avui al
Festival Castell de Perala-
da (22 h), amb totes les en-
trades ja venudes, els te-
mes del seu nou disc, Par-
te de mi, en el qual ha ver-
sionat una desena de can-
çons que formen part del
seu aprenentatge musical i
sentimental, des de Como
me la maravillaría yo, de
la seva mare, Lola Flores,
que Rosario defineix com
una precursora del rap,
fins a Te quiero te quiero,
de l’incomparable Nino
Bravo. La cantant afirma
que ha volgut homenatjar,
amb un treball «intimista i
gens pretensiós», les can-
çons que l’han acompa-
nyat al llarg de la vida
acostant-les al seu estil de
fusió particular, però el
cert és que el seu és un
temperament massa bellu-
gadís perquè la complici-
tat no derivi en tempestuo-
sa celebració, com va pas-
sar al Liceu de Barcelona

en la presentació, el 7 de
juliol passat, del mateix
espectacle. Tot i que per al
concert de Peralada no
s’ha anunciat cap dels ar-
tistes convidats que van
acompanyar-la a Barcelo-
na, en especial la seva ger-
mana Lolita i l’explosiva
Paulina Rubio, la banda de
músics que l’envoltarà
aquesta nit garanteix una
altra descàrrega energèti-
ca, entre la rumba, el fla-
menc i el pop, a l’entorn
d’alguns dels seus grans
èxits, com ara Mi gato o
De ley, però sobretot de les
personals adaptacions de
temes com ara No duda-
ría, del seu germà Antonio
Flores; Algo contigo, del
seu pare, El Pescaílla;
Ojalá que llueva café, de
Juan Luis Guerra; Algo de
mi, de Camilo Sesto, o La
distancia, de Roberto Car-
los, sense oblidar Paraules
d’amor, de Joan Manuel
Serrat, de qui ja havia en-
registrat una versió excel-
lent de Lucía.

Rosario homenatja les
cançons de la seva vida

avui al Castell de Peralada
E.V. / Peralada

Rosario, en l’actuació al Liceu el juliol passat. / EL PUNT

Els amants del ballet po-
den respirar tranquils per-
què tot apunta a que Tama-
ra Rojo es posarà les saba-
tilles de punta per pujar
aquest vespre a l’escenari,
tot i no estar en les millors
condicions físiques: els
darrers anys s’ha anat le-
sionant el peu esquerra (es
veu que té un problema
amb el metatarsià del ter-
cer dit) i ha anat alternant
actuacions amb rehabilita-
ció. L’any passat, la balla-
rina nascuda a Montreal el
1974 i nacionalitzada es-
panyola, ja va haver de
suspendre, al darrer mo-
ment, la seva actuació pre-
vista al Festival de Cap
Roig, que havia esgotat les
entrades per als dos dies.

La gala, dirigida per
l’exballarí, coreògraf i
empresari Ricardo Cué,
recull alguns dels mo-
ments estel·lars del reper-
tori clàssic amb els pas de
deux més representatius
com són el de La sílfide,
Robis, Romeu i Julieta, El
corsari, Manon, Somnis
d’hivern, La bella dor-
ment, Txaikovski pas de
deux i La maragda. També
s’ha inclòs un solo d’El
Cigne amb música de
Saint-Saëns que interpre-
tarà el ballarí David Mak-
hateli.

Tamara Rojo, premi
Príncep d’Astúries de les
Arts 2005 que va compar-
tir amb Maya Plisetskaya
(que visitarà Cap Roig el
23 d’agost en un homenat-
ge), s’acompanya en
aquest espectacle de pri-

meres figures d’altres
companyies com ara Fede-
rico Bonelli, David Mak-
hateli, José Martín i Sarah
Lamb (Royal Ballet de
Londres); Alina Somova i
Anton Korsakov (Mariins-
ky de Sant Petersburg); la
seva parella de ball Iñaki
Urlezaga (Het Ballet Na-
tional d’Holanda), i Natà-
lia Kremen (English Na-
tional Ballet).

Nova cita a Terrassa
Després de Cap Roig, Ta-
mara Rojo viatjarà a l’Ex-
po de Saragossa, on estre-
narà el 14 de setembre Ella
es agua en el marc de l’ac-
te de clausura. Més a prop,

el 19 d’octubre participarà
en la celebració dels 25
anys de Dansa al Centre
Cultural Caixa Terrassa

amb un programa integrat
per fragments de Manon i
Esmeralda, tal com avan-
ça en la seva pàgina web.

Tamara Rojo ballarà a Cap Roig
tot i haver-se lesionat recentment

Interpretarà fragments de «La sílfide», «Manon» i «La maragda», entre d’altres

Tamara Rojo en una actuació de La Sílfide amb Iñaki Urlezaga.  / GUILLERMO GENITTI

V. GAILLARD / Barcelona

● Joaquín Cortés podria suspendre les seves actua-
cions els dies 19 i 20 al Festival Jardins de Cap
Roig. Ahir, en un comunicat emès per l’oficina del
bailaor, s’assegurava que Cortés no estava recupe-
rat del microtrencament fibril·lar que va patir el 18
de juliol i que, per tant, la gira per l’Estat espanyol
que havia de començar demà a Palma se suspenia.
Als responsables del Festival de Cap Roig, tanma-
teix, ahir al vespre encara no se’ls havia comunicat
tal informació, de manera que el festival no ha
anunciat encara l’anul·lació de l’espectacle.

● L’actuació de Tamara Rojo pre-
vista per avui i demà al Festival Jar-
dins de Cap Roig semblava penjar
d’un fil, però els organitzadors asse-

guren que tirarà endavant, malgrat
que la ballarina s’està refent d’una
lesió que es va fer el 26 de juliol a Ità-
lia ballant Manon. La primera balla-
rina del Covent Garden de Londres

s’acompanyarà de primeres figures
de la dansa, com la seva parella de
ball, Iñaki Urlezaga. El programa in-
clou pas de deux  mítics del repertori
clàssic com La Sílfide i Manon.

Joaquín Cortés, dubtós
EL PUNT


