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Bieito,deSalamancaalmón
El dramaturg dirigirà
dues edicions del
Festival de las Artes
de Castilla y León

Redacció
BARCELONA

No és la primera vegada
que Calixto Bieito es con-
verteix en el protagonista
del Festival de las Artes de
Castilla y León, que se ce-
lebra cada any a Salaman-

ca a finals de la primave-
ra. El 2006 ho va fer amb
l’obra Peer Gynt, de Hen-
rik Ibsen, i l’any passat
com a artista convidat
amb l’assaig obert de Don
Carlos, de Friedrich von
Schiller. En tots dos casos
encapçalant la Compa-
nyia del Teatre Romea.

En les dues pròximes
edicions, és a dir, la sisena i
la setena, la seva presència
al certamen anirà encara
una mica més enllà perquè

en serà el director artístic
convidat. I amb el càrrec
que s’acaba de fer públic hi
va l’encàrrec de convertir
la cita teatral en “una fi-
nestra oberta a Europa, al
món i a l’avantguarda”.

En la presentació de Bi-
eito com a director, el dra-
maturg va assegurar que
continuaria la línia inicia-
da pel seu predecessor,
Guy Martini, d’apostar per
muntatges inèdits en l’es-
cena nacional i que desta-

quin per l’originalitat, i va
reconèixer que les cinc
edicions anteriors “han
estat exemplars”, la qual
cosa l’ha animat a “seguir
endavant amb aquest pro-
jecte”, que en aquest mo-
ment considera “atrevit,
d’avantguarda i de risc”,
trets característics que
encaixen perfectament
amb el seu ideari i la seva
manera de treballar, com
ho demostren tots els seus
espectacles. ■

El dramaturg Calixto Bieito dirigirà les pròximes dues edicions
del Festival de las Artes de Castilla y León ■ XAVIER BERTRAL

1. Los Planetas faran
un homenatge a Manolo
Caracol ■ LEILA MENDEZ
2. El ‘bailaor’
Antonio Canales farà
un ‘Mano a mano’ amb
Amador Rojas ■ ANDREA
COMAS
3. Pitingo tancarà el
festival De Cajón
■ PEDRO ARMESTRE

Flamenc
peratots
elsgustos

ElfestivalDeCajónseràmésheterogeni
quemaiambnomsconsagratscomJosé
Mercé,AntonioCanales,PitingoiRosario

Raquel Font
BARCELONA

Encara no té una història
massa llarga –aquesta
només serà la cinquena
edició– però el festival De
Cajón comença a fer-se un
lloc en un món tan com-
pacte com el del flamenc. I
ho fa amb una personalitat
pròpia i amb l’objectiu d’ar-
ribar a tots els públics, ex-
plicava ahir la seva directo-
ra artística, Hannan Bou-
jemel. És per això que la
programació del De Cajón
2010 és més heterogènia
que mai, amb artistes fla-
mencs oberts a altres es-
tils i noms provinents d’al-
tres camps que d’una ma-
nera o altra fan una
aproximació al gènere.

El concert inaugural,
l’11 de febrer al Liceu, és
un clar exemple d’aquest
eclecticisme. El cantaor
veterà Parrita presentarà
el seu nou disc, Trocitos de
nuestra vida, en què tradu-
eix al cante jondo temes
com Eres tú de Mocedades,
Te amaré de Miguel Bosé,
La mujer que yo quiero de

Joan Manuel Serrat, En el
parque de Miguel Ríos o En
carne viva de Raphael.

Venerat pels seus com-
panys de professió, en
aquesta ocasió tan especial
Parrita estarà acompanyat
per convidats com Chique-
tete, Toñy Salazar (ex
d’Azúcar Moreno), Mon-
cho, Kitflus, Luis Monje (fill
de Camarón) i Pitingo, que
a última hora s’ha incorpo-
rat al cartell i tancarà el De
Cajón amb un concert en

què tornarà a les seves ar-
rels. Serà al Palau de la Mú-
sica el 24 d’abril.

Altres noms consagrats
d’aquesta cinquena edició
del festival són Rosario
–amb el seu nou disc,
Cuéntame–, José Mercé
–que avançarà el pròxim
treball, Ruido– i José el
Francés amb Respirando
amor. Els bailaores Anto-
nio Canales i Amador Rojas
faran un Mano a mano en
un duel entre el mestre i la
jove revelació que promet
molt, i el grup granadí Los
Planetas, deixant de banda
el vessant més rock, farà el
seu primer Palau de la Mú-
sica, l’11 de març, on pre-
sentarà Cuatro palos, un
homenatge a Manolo Cara-
col. L’endemà, al Teatre Jo-
ventut de l’Hospitalet, es
retrà un altre homenatge,
en aquest cas a Camarón, i
anirà a càrrec de Chicuelo,
Duquende i Silvia Pérez-
Cruz, entre d’altres.

Pel que fa a les propos-
tes de fusió hi haurà La
Shica i Tomasito. I per als
nens: Minimúsica flamenc
a la sala Apolo. ■

Los Planetas
faran el seu
primer Palau
amb un concert
especial per a
l’ocasió
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