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Tamara Rojo serà la prota-
gonista de les dues prope-
res nits de ballet a Cap
Roig. La ballarina nascuda
a Montreal (Canadà) i
amb nacionalitat espa-
nyola, que és des de l’any
2000 –quan aleshores tan
sols tenia 25 anys– la pri-
mera ballarina del Royal
Ballet del Covent Garden
de Londres, actuarà al fes-
tival de Calella de Palafru-
gell sota la direcció de
l’aclamat director asturià
Ricardo Cué i acompanya-
da per un repartiment ex-
cepcional. Segons el pro-
grama previst, interpreta-

rà fragments de peces
clàssiques com ara La
Ventafocs, Romeu i Julie-
ta o Giselle, així com tam-
bé obres amb un caràcter
més hispà com Sergio y
Lola o El sombrero de tres
picos, amb l’habilitat que
la caracteritza tant en l’es-
pectre de funcions clàssi-
ques com contemporà-
nies.

Després d’haver fet les
primeres passes artísti-
ques en el Centre de Dansa
Víctor Ullate, Tamara Ro-
jo es va convertir en la pri-

mera ballarina del Royal
Ballet, i també actua com a
primera ballarina invitada
amb el Kirov Ballet, Ballet
de la Scala, The National
Ballet of China, English
National Ballet, Tokyo Ba-
llet, Zürich Ballet, Lithua-
nian Ballet, Ballet Nacio-

nal de Cuba i Ballet Argen-
tino, i participa en nom-
broses gales internacio-
nals.

Es dóna la circumstàn-
cia que la darrera vegada
que s’havien programat
dos espectacles de Tamara
Rojo a Cap Roig, l’any

2007, la ballarina es va fer
una lesió que la va obligar a
suspendre les actuacions.
És per això que l’expecta-
ció per veure-la en directe
s’ha disparat. Finalment,
avui i demà (22 h), molts
podran satisfer els seus
desitjos. ■

La ballarina del Royal Ballet de Londres actua avui i
demà al Festival Jardins de Cap Roig
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Fa quatre anys la
ballarina va
haver de
suspendre
l’actuació a Cap
Roig per lesió

La setmana que ve tindrà
lloc una nova edició de
l’Ésdansa, el XXIX Festi-
val Internacional de Músi-
ca i Dansa de les Preses,
que se celebra en aquesta
població del 23 al 28
d’agost. Entre altres es-
pectacles, l’Esbart Marbo-
leny de les Preses hi pre-
sentarà el muntatge Com-
te Arnau, produït per És-
dansa i Terra de Comtes i
Abats, que ja ha estrenat
prèviament a Sant Joan
de les Abadesses amb gran
èxit de públic i crítica. En
aquesta ocasió, la repre-
sentació tindrà un al·li-
cient especial, que serà
l’actuació en directe de la
cantant Lídia Pujol, consi-
derada una de les veus
més importants de Cata-
lunya.

L’espectacle, que té for-
ma de ballet argumental,
situa sobre l’escenari una

trentena de balladors del
cos de dansa de l’Esbart
Marboleny que interpre-
ten els diferents personat-
ges que intervenen en la
llegenda –el comte Arnau,
Adelaisa, la muller, les fi-
lles, les veus de la terra...–
que Joan Maragall va il-
lustrar en tres dels seus
poemes. També hi intervé
el poeta, paper que inter-
preta el gironí Francesc
Ten, i es reciten fragments
enregistrats dels poemes a
càrrec de Lluís Soler.

Comte Arnau s’inspira
en els poemes de Joan Ma-
ragall sobre aquell perso-
natge llegendari. Jordi
Bassagañas i Joana Vila
han ideat la coreografia, a
partir de la música que ha
compost Agustí Pedrico i
que interpreta –enregis-
trada– la cobla Ciutat de
Girona, sota la direcció de
Marcel Sabaté, i el guió ar-
gumental i coreogràfic el
signa Josep Garcia. Lídia
Pujol, per la seva banda,
ofereix Cançó descanta-
da, una versió de la cançó
tradicional inspirada en el
comte Arnau, amb lletra
de Miquel Pujadó. ■

Lídia Pujol
actuarà a
l’Ésdansa
La intèrpret cantarà
en directe a ‘Comte
Arnau’, de l’Esbart
Marboleny
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