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● Marina Rossell oferirà
aquesta nit al Festival Jar-
dins de Cap Roig (22h; en-
trades de 25 a 65 euros) un
espectacle «excepcional»,
en paraules de la cantant,
que seguirà en bona part el
guió del concert que va
oferir l’onze de setembre
passat al Gran Teatre del
Liceu, on es va gravar un
disc en directe que va
aconseguir el guardó al
millor àlbum de música
tradicional a l’última edi-
ció dels Premios de la Mú-
sica. «A Cap Roig farem el
mateix espectacle que tan
bon sabor de boca em va
deixar al Liceu, amb tots
els clàssics catalans. Fins i
tot cantaré La gavina, que
no vaig incloure al concert
del Liceu perquè en aquell
moment tenia la necessitat
de no fer-ho fàcil. Però ara
retornem La gavina al seu
niu, a l’Empordà», explica
Marina Rossell.

Amb una posada en es-
cena de Ramon Oller, Ma-
rina Rossell cantarà avui
Llevantina, Per tu ploro, el
Virolai, El cavaller en-
amorat, Pregària a la Ver-
ge del Remei,  Pel teu amor

(Rosó) i diverses cançons
pròpies, amb nombrosos
col·laboradors: a més del
grup base que formen Xa-
vi Lloses (piano, acordió,
mellotron), Miquel Àngel
Cordero (contrabaix),
Aleix Tobias (percussions
i bateria) i Eduard Iniesta
(instruments de doble cor-
da de la Mediterrània i di-
recció musical), també
participaran en diferents
moments de l’espectacle
l’orquestra de percussió
ibèrica Coetus, els ger-
mans Jordi i Xavier Moli-
na –«Els grans renovadors
de la tenora», diu Rossell,
que canta amb ells El cant
dels ocells–, el cor Amics
de la Unió, de Granollers, i
tres dones puntaires que
acompanyen la cantant
amb el soroll rítmic de la
punta de coixí quan inter-
preta La mare de Déu
quan era xiqueta. En total,
gairebé un centenar de
persones estan implicades
en aquesta gran producció.
«En un moment de crisi
com aquest, el concert de
Cap Roig és tota una ex-
cepció, però crec sincera-
ment que l’esforç val la pe-
na», afirma Rossell.

Marina Rossell oferirà avui
a Cap Roig un concert
«excepcional» i ple de

convidats, com el del Liceu
X. CASTILLÓN / Palafrugell

Marina Rossell, al Liceu. / ORIOL DURAN

● Datació. Amb el quadre Nocturn a Canet, el pintor
Joan Colomer Camarasa va ser guardonat el cap de
setmana passat amb el primer premi del IX Concurs
de Pintura Golfa de la localitat maresmenca de Canet
de Mar. A la imatge, l’obra guanyadora del con-
curs. / EL PUNT

CANET DE MAR
Guardonat un nocturn de Colomer Camarasa

Després d’enlluernar el
públic del Gran Teatre del
Liceu de Barcelona amb
La Bayadère a principis de
juliol, Àngel Corella torna
a lluir la seva jove compa-
nyia, el Ballet de Castilla y
León, amb un programa
menys clàssic i sobretot,
amb una proposta innova-
dora: String sextet, una co-
reografia signada per ell
mateix i que estrena en
l’àmbit internacional a Pe-
ralada.

En la seva primera in-
cursió en la coreografia,
Corella s’ha inspirat en
Florència per retre un ho-
menatge a una ciutat t«mà-
gica i plena d’art». La mú-
sica és de Txaikovski, con-
cretament l’únic sextet de

cordes va compondre. «La
música és tan bonica que
m’ha resultat molt fàcil
coreografiar-la. No sé si
tornaré a repetir l’expe-
riència en un futur, però ha
estat fantàstica», explica-
va ahir Corella en una en-
trevista telefònica. El ba-
llarí defineix String sextet
com una peça «molt ener-
gètica» i amb «gust italià»,
que s’insereix en els cà-
nons de la dansa clàssica.
«Tècnicament és molt di-
fícil; hi ha molts girs i
salts.» La part que balla ell
mateix la va coreografiar
per a un altre ballarí i des-
prés la va aprendre: «És
molt divertida perquè sur-
to rodejat de totes les no-
ies.» Corella considera

que aquesta coreografia
suposa un «bon balanç»
amb la resta de l’especta-
cle. La segona coreogra-
fia, VIII, és més «dramàti-
ca» i està inspirada en la fi-
gura del sanguinari rei
d’Anglaterra Enric VIII,
que va manar fer tallar el
cap a Catalina d’Aragó, la
seva esposa, per poder ca-
sar-se amb Anna Bolena,
que va córrer la mateixa
sort uns anys més tard. La
coreografia, d’estil con-
temporani, és de Christop-
her Wheeldon amb música
de Benjamin Britten.

Per acabar, una peça
fresca com Fancy free, una
coreografia de Jerome
Robbins (amb reposició
de Judith Fugate) amb mú-

sica de Leonard Bernstein.
Cal imaginar-se Corella
vestit de mariner i fent
salts d’allò més atlètics. El
ballarí recorda que quan la
va ballar per primer cop al
Metropolitan, tot Nova
York estava empaperat
amb cartells seus. El ballet
es va estrenar al Metropo-
litan de Nova York el
1944, i va evolucionar cap
al musical On the town,
que va arribar a interpretar
Gene Kelly al cinema.
Protagonitzen la peça tres
mariners que recalen a No-
va York un dia d’estiu i
van a fer un tomb per la
ciutat. Van a parar en un
bar on intenten seduir unes
xicotes, però Corella
avança que acaben sols.

Corella estrena la seva primera
coreografia en el Festival de Peralada
Florència és la font d’inspiració de «String sextet», amb música de Txaikovski

Una imatge promocional de la coreografia Fancy Free. /  MANUEL DE LOS GALANES

● Ángel Corella torna aquest vespre
al Festival Castell de Peralada, on és
ja un tot un habitual (de luxe), al cap-
davant de la seva companyia, el Ba-

V. GAILLARD / Barcelona llet Castilla y León. Com a novetat,
el ballarí madrileny estrenarà la seva
primera coreografia, String sextet,
una peça amb música de Txaikovski
i inspirada en la ciutat toscana de

Florència. Completen el programa
VIII i Fancy free. L’espectacle serà
retransmès en directe a la Rambla de
Figueres (22.00 h), dins els actes de
la capitalitat cultural de la ciutat.

● El realitzador Nelson
Hausmann presenta avui
al Museu de l’Empordà de
Figueres (19 h) el film do-
cumental en què va enre-
gistrar, l’any passat, les
activitats artístiques i la re-
lació dels participants amb
l’entorn durant la quarta
edició de la trobada La
Muga Caula, un festival
dedicat a l’art d’acció i la
performance que se cele-

bra des del 2005 a l’entorn
del salt d’aigua de les Es-
caules, en record de la cas-
cada que va inspirar a Mar-
cel Duchamp la seva enig-
màtica obra pòstuma,
Étant donnés, i en home-
natge als artistes que s’hi
van aplegar, des del ma-
teix Duchamp a Man Ray i
Salvador Dalí, com a pre-
cursors d’aquestes disci-
plines artístiques d’arrel
conceptual. La projecció,

a la qual assistirà també el
director del festival, Joan
Casellas, es mantindrà fins
al 9 d’agost al museu fi-
guerenc, dins les activitats
de la Capital de la Cultura
Catalana, i el 7 d’octubre
es presentarà a l’Arts San-
ta Mònica de Barcelona,
abans d’iniciar una gira
per altres festivals de l’Es-
tat espanyol.

La cinquena edició de
La Muga Caula, a la qual

han confirmat l’assistèn-
cia una trentena d’artistes,
tindrà lloc els dies 18, 19 i
20 de setembre, tot i que
dos dies abans hi haurà
també un espai de tallers
per aprofundir en el vi-
deoart, l’art postal o la
poesia experimental. La
programació de la nova
edició, a més del cartell
anunciador, obra d’Esther
Ferrer, es presentarà el 31
d’agost al Teatre El Jardí.

Projecten al Museu de l’Empordà el film
de la quarta edició de La Muga Caula
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