
Maria del Mar Bonet i Manel
Camp van omplir diumenge la
graderia de la Mar d’en Massana
del festival Portalblau de l’Escala,
en el darrer dels concerts previs-
tos en aquest emplaçament. A
partir d’ara, els concerts restants
tindran lloc al Fòrum Romà d’Em-
púries.

El públic va respondre de forma
entusiasta a l’actuació de Bonet i
Camp, que van haver de tornar
dues vegades a l’escenari reclamats
pels aplaudiments dels assistents.
A més, a la Mar d’en Massana hi
han actuat també aquest cap de
setmana el músic i cantaor de
Gandia Carles Dénia i la banda ita-
lobalcànica liderada per Césare
Dell’Anna. Entre tots tres han su-
mat un miler d’espectadors durant
el cap de setmana.

Després d’haver passat per l’es-
cenari de la plaça Catalunya i la
Mar d’en Massana, el Festival es
treballadarà a partir d’ara al Fòrum

Romà d’Empúries per als con-
certs principals: Kamel El Har-
rachi (12 d’agost), Estrella Moren-
te (13 d’agost) i Manel (14 d’a-
gost). El dia 12, a més, se celebra-
rà una taula rodona sota el títol Re-
voltes populars a la riba sud de la

Mediterrània.
Aquest ha estat un cap de set-

mana d’intensa activitat a l’Esca-
la, ja que també s’ha celebrat la
cantada d’havaneres, i fins i tot s’ha
posat el cartell de «complet» a l’a-
parament de plaça Catalunya. 
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Dani Martín
mostrarà la
seva cara
més íntima 
a Cap Roig 
PRESENTARÀ  «PEQUEÑO», UN
DISC MOLT AUTOBIOGRÀFIC
QUE MOSTRA LES DIVERSES
ETAPES DE LA VIDA 

L'actor i cantant Dani Martín va
aconseguir fer-se un forat a l'es-
cena musical espanyola com a lí-
der del grup El Canto del Loco, tot
i que en els últims mesos ha de-
cidit iniciar la seva carrera en so-
litari, tal com vol demostrar avui
al Festival de Cap Roig, on pre-
sentarà el seu disc Pequeño.

L'àlbum exposa, de forma in-
trospectiva i personal, les diver-
ses etapes de la vida a través de la
música, i identifica rols que han
de ser arrossegats durant tota la
vida -l'alt, el guapo, el feble, el fort,
per exemple- i contra els que
cadascun s'ha de rebel·lar.

La primera cançó que ha pre-
sentat ha estat 16 añitos, un sin-
gle amb caràcter autobiogràfic
que parla de la quantitat d'im-
pediments que la gent es posa a
si mateixa al llarg de la vida.

Amb aquest disc -que conté
cançons com Mira la vida, Mi la-
mento, Los valientes de la pandi-
lla i Tres encantos- va aconse guir
el premi de millor artista solita-
ri als Premis 40 Principales. 
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El Concert de
Sardanes de
Palamós reuneix
mil assistents

VA ANAR A CÀRREC DE LES
COBLES PRINCIPAL DE LA
BISBAL I MONTGRINS 

Palamós es va convertir el 3 d’a-
gost en punt de trobada dels sar-
danistes, ja que un miler d’es-
pectadors va omplir l’Arbreda
per gaudir de l’onzè Concert de
Sardanes de la Costa Brava-Me-
morial Ricard Viladesau. 

Durant la primera part, les co-
bles Principal de la Bisbal i Mont-
grins es van alternar en la inter-
pretació de deu peces, majorità-
riament sardanes. 

En la segona part, en canvi, les
dues formacions van tocar con-
juntament, i entre altres compo-
sicions es va poder escoltar la sar-
dana Agost a Palamós, de Marcel
Artiaga, que s’estrenava en aque-
lla ocasió, i Tenores Flamejants,
interpretada per Jordi Carreras,
Ferran Miàs, Martí Camós i Jor-
di Parrot. 
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Tango i folk
inauguren el
Festival de la Vall
de Camprodon 

ELS ARTISTES SÓN ELS D’EN
SAMARRA, MARCELO MERCANTE
I GUSTAVO BATTAGLIA

Programa doble i molts aplau-
diments a la sala de ball de Lla-
nars durant el concert d’obertu-
ra del Festival de Música de la Vall
de Camprodon. La recuperació
de cançons tradicionals del ter-
ritori i el tango argentí van pro-
tagonitzar el primer dels cinc
concerts d’enguany, que es vol
obrir més al públic. 

Els d’en Samarra (Amadeu
Rosell, Pep Solà i Joan Aguiar
Juantxe) van obrir la vetllada,
tot recuperant i reivindicant can-
çons tradicionals de la Vall de
Camprodon, ple de corrandes,
pasdobles i foxs. Tot seguit, l’es-
cenari va ser pres pel duet format
per Marcelo Mercadante (ban-
doneó) i Gustavo Battaglia (gui-
tarra), que van repassar la histò-
ria del tango. 
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L’Estiu

«PARA PERALADA»
Rafael Amargo. 25è Festival Castell

de Peralada. Auditori. 7 d’agost.  

’anunci que indicava la
durada de l’espectacle
va superar-se en seixan-

ta minuts més de dansa i cante.
Para Peralada és un complex re-
cital on el protagonista és, com ha
de ser, Rafael Amargo, que s’a-
companya, però, de notables fi-
gures com María Toledo, pianis-
ta i cantaora al mateix temps,
Diego Carrasco, guitarra i cantaor,
Remedios Amaya i Carmen
Amaya. Són noms i cognoms que
van donar força i coherència a la
proposta d’Amargo, juntament
amb Gitanos del Sacromonte,
María La Coneja i Curro Albaicin
i les quatre Princesas del Fla-
menco. 

L’espectacle és nou, és innova-
dor, és modern i és imaginatiu.
Però també és tendre, és amable
i, alhora, té la força i el vigor del gè-
nere. Para Peralada es nodreix de
la tradició i en aquest punt té
quelcom de transgressor, però ar-

riba a la modernitat i incorpora
elements de la creació contem-
porània amb la participació del
ballarí i coreògraf Ramon Oller.

Unes peces del cançoner tra-
dicional, que García Lorca havia
recuperat i immortalitzat obren la
proposta i l’espectacle. L’obra del
poeta andalús, afusellat, és un re-
curs que simbolitza el compromís
amb la terra i amb la seva gent:
Andalusia tan maltractada i tan
combativa. Al piano, María Tole-
do extreu unes notes que des-
prés interpretarà al cante i, des-
prés, al ball, a la dansa. És una ar-
tista completa, total. Les notes de
la flauta i el violoncel són l’ingre-
dient de contemporaneïtat de l’es-

pectacle de Rafel Amargo. Unes
notes que el públic aplaudeix i que
el mateix públic no entendria si es-
tiguessin situades en el marc de la
creació acadèmica contemporà-
nia. 

Rafael Amargo desplega una
immensa energia i es desplaça al
pati de butaques. Crea uns instants
màgics de flamenc pur, intens,
que el públic agraeix posat dem-
peus i sembla que Amargo no
vulgui posar-hi el punt i final. És
espontani, autèntic, com seria un
pati andalús, una autèntica festa
popular on surt i sobresurt la rà-
bia, l’amor, els sentiments més
vigorosos de l’ésser humà, i la re-
ligiositat. L’artista ho dedica, amb

paraules sinceres, a Peralada, a la
família i a Carme Mateu, que va
crear el festival ja fa vint-i-cinc
anys. Era a la llotja i Amargo s’es-
tira tant com pot i li allarga la mà.
Al seu costat, el cap de l’oposició
de l’Ajuntament de Barcelona,
Jordi Hereu. 

L’espectacle, en aquest punt,
arriba al zenit, a la culminació. Fa
un tomb i retorna a les pautes pre-
vistes. Apareix Ramon Oller i com
en un quadre plàstic reprodueix
una pintura dels grans artistes
espanyols. És un altre espectacle
dintre de l’obra de Amargo. Li
trenca el ritme, sens dubte, però té
l’atractiu de la novetat i la moder-
nitat. I així, Rafael Amargo no ha
quedat reclòs en l’estil que l’ha vist
néixer i en el gènere en què es va
formar i educar. 

La tradició de tot espectacle
flamenc obliga a tancar-se amb un
final de festa. Tots els artistes, bai-
laores i músics, veus i palmes,
guitarres, acordions i percussió,
s’agrupen i de manera coral ex-
pressen el sentir del conjunt i in-
dividualment. Rafael Amargo hi
assisteix, dóna les entrades a uns
i altres i hi intervé. El clímax que
es crea és d’entrega total, entre el
públic i els artistes per obra i grà-
cia de l’espontaneïtat d’Amargo i
del conjunt que aconsegueix es-
tablir una relació còmplice amb
l’ampli auditori de Peralada. 
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«PARA PERALADA»RAFAEL AMARGO COMMEMORA EL 25È ANIVERSARI DEL FESTIVAL
AMB UN ESPECTACLE PLE D’ENERGIA I ESPONTANEÏTAT, ON S’ACOMPANYA DE DIVERSOS AMICS.

Peralada, un «patio» andalús

Jaume Busqué i Barceló PERALADA

DANSA CRÍTICA

Rafael Amargo, en un moment de la seva actuació a Peralada. 

JOSEP AZNAR/FESTIVAL DE PERALADA

Turistes passejant per l’Escala durant el darrer cap de setmana. 

DIARI DE GIRONA

Maria del Mar Bonet aconsegueix un
ple absolut al Portalblau de l’Escala 
VA OFERIR EL DARRER DELS CONCERTS PREVISTOS A LA MAR D’EN MASSANA. LES PRÒXIMES
ACTUACIONS (KAMEL EL HARACHI, ESTRELLA MORENTE I MANEL) ES FARAN AL FÒRUM ROMÀ
D’EMPÚRIES. A MÉS, EL DIA 12 HI HA UNA TAULA RODONA SOBRE LES REVOLTES AL MEDITERRANI. 


