
El ballarí i coreògraf Antonio Ga-
des (Elda, 1936 - Madrid, 2004), un
dels grans renovadors de la dansa
flamenca, va ser un habitual de la
Costa Brava a finals de la dècada
de 1960 i principis de la de 1970. Va
ser l’impulsor, per exemple, amb
l’empresari i promotor cultural
Oriol Regàs (mort el març passat),
d’un Festival de Flamenc que va re-
volucionar les nits del Palamós
d’aquella època, i era corrent tro-
bar-lo en diferents locals d’oci de
la zona, acompanyat tant per per-
sonatges de l’anomenada «gauche
divine» barcelonina, com d’altres
estiuejants il·lustres, com ara l’ar-
tista originalment anomenada
Marisol, avui Pepa Flores.

Quan el ballarí va morir, el juliol
de 2004, l’escriptora Rosa Regàs,
germana d’Oriol Regàs, va escriu-
re que «Gades era l’home més
maco i més atractiu que havien co-
negut els mortals que assistien
als espectacles i queien embruixats
per l’encanteri d’un ball que els
mostrava cada nit el món màgic
del flamenc portat al límit de la
seva bellesa i de la seva emoció».
I afegia que «Antonio Gades era el
centre d’un experiment de reno-
vació i uns anhels en aquella Cos-
ta Brava que començava a rebre la
reconstituent influència que in-
evitablement portaven amb ells els
estrangers i l’esforç de promotors
que es negaven a repetir una ve-
gada més els espectacles que ha-

vien estat protegits i finançats pel
règim franquista».

Aquesta estreta relació d’Anto-
nio Gades amb la Costa Brava la va
recordar dissabte a la nit, instants
abans que compareguessin els in-
tèrprets de Fuenteovejuna a l’Espai
Port del Festival Internacional de
la Porta Ferrada de Sant Feliu de
Guíxols, el director artístic del cer-
tamen, Albert Mallol, que va ex-
plicar als assistents que s’havia
programat aquell espectacle per
posar punt i final a l’edició d’aquest

estiu del festival precisament per
homenatjar el ballarí en el setan-
tacinquè aniversari del seu naixe-
ment. Mallol també va anunciar als
presents una edició especial per a
l’any que ve, marcada pel cin-
quantè aniversari del Festival.

Fets aquests comentaris i els
agraïments de rigor a totes les
persones que han fet possible una
nova edició del Festival de la Por-
ta Ferrada –que ha portat a Sant
Feliu de Guíxols artistes de la talla
de Chick Corea i companyia, Pe-

gasus, Gilberto Gil, Luz, Come-
diants, Raimon, Cindy Lauper o
Brian Ferry, entre d’altres–, va
co mençar la representació de Fu-
enteovejuna, a càrrec de la com-
panyia de la Fundació Antonio
Ga  des, que té com a principal
missió preservar i difondre el legat
del ballarí i coreògraf. I ho fan
molt bé, certament, perquè són
uns artistes extraordinaris que van
mantenir en tensió durant una
hora i mitja els espectadors que as-
sistien a una història amb inici,

desevolupament i desenllaç sobra -
dament coneguts, però que van
quedar meravellats per la bellesa
de la lectura que se’ls proposava
d’aquest clàssic del teatre barroc
espanyol, obra de Lope de Vega.

Una trentena d’intèrprets en
escena (entre ballarins, cantants i
guitarristes) recreen la revolta del
poble de Fuenteovejuna contra
el lúbric comendador que ha rap-
tat la filla de l’alcalde, Laurencia, i
el seu marit, Frondoso, en un es-
pec tacle que barreja sàvia-
ment –gràcies a la mestria coreo-
gràfica de Gades– el flamenc amb
músiques i danses d’altres proce-
dències. En un perfecte equilibri
entre l’intimisme i l’espectacula-
ritat, amb escenes d’una plastici-
tat corprenedora, la funció avan-
ça cap a la resolució final amb una
intensitat que deixa els espectadors
muts i immòbils, tot i que hi ha
moments que les mans demanen
aplaudir el final d’un número ex-
cepcional, que s’enllaça amb un al-
tre i amb un altre, en un continu
que voldries que no s’acabés mai. 

Al final, el públic, que havia
caigut efectivament embruixat per
l’encanteri d’un ball que els havia
mostrat el món màgic del flamenc
portat al límit de la seva bellesa i de
la seva emoció, van acomiadar
els intèrprets amb una intensíssi-
ma ovació, també dedicada sens
dubte a Antonio Gades, que deu
continuar ballant, maco i atractiu
com sempre, sigui on sigui.
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UN FINAL DE LUXEEL BALLET «FUENTEOVEJUNA», DE LA COMPANYIA D’ANTONIO GADES, VA POSAR DISSABTE A LA NIT EL PUNT I FINAL A
L’EDICIÓ D’AQUEST ANY DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PORTA FERRADA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. I HO VA FER AMB UN ESPECTACLE
D’UNA BELLESA I D’UNA INTENSITAT COMMOVEDORES, AL NIVELL DE L’EXCEL·LENT PROGRAMACIÓ QUE HA PRESENTAT EL CERTAMEN.

Gades torna amb honors a la Costa Brava
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L’EstiuMúsica i Dansa

Un moment de la representació de «Fuenteovejuna», dissabte a la nit a Sant Feliu de Guíxols.
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QUARTET QUIXOTE
Daniel Cubero i Maria Sanz, violins;

Mariona Oliu, viola; Amat Santacana,
violoncel; Abigail Herrero, contrabaix;
Khatia Buniatishviili, piano. � DIA:  20
d’agost. Canònica de Santa Maria. XIX
Schubertíada de Vilabertran.

ren dues actituds que, a
Vilabertran, s’imposaven
clarament i forçosa al da-

vant dels intèrprets que van actu-
ar dissabte passat a la Schuber-
tíada, el cicle que per un motiu o
per un altre sempre reserva grans
sorpreses. Malgrat que el Quartet
Quixote té una certa trajectòria
als escenaris musicals d’aquí i de
fora, situats a Vilabertran i en el

marc de la Schubertíada creixien
en solidesa i prestigi i obtenien l’ad-
miració, no pas exempta d’anàlisi,
per part del públic. 

El repte, doncs, estava assegu-
rat i, així, els membres del quartet
de corda havien d’aprovar un
examen minuciós d’un auditori
amable i, alhora, rigorós. El resul-
tat va ser d’excel·lència a la primera
peça del programa, el Quartet
núm.1 en re menor del compositor
basc Juan Crisóstomo Arriaga. Era
un autèntic compromís, donada la
llargada i la complexitat de l’obra,
que Daniel Cubero i María Sanz,
violins, Mariona Oliu, viola, i Amat
Santacana, violoncel van resol-
dre amb perfecció i complicitat en-
tre tots quatre. Quartet Quixote, a
més d’exhibir dots inqüestionables
per ser un quartet de corda de llar-
ga volada, que es pot i es podrà
presentar als millors auditoris, té
en el seu haver un altre mèrit que
l’ajudarà a consolidar-se com a
grup: l’edat dels seus components,

tots molt joves, però també molt
ben preparats en el terreny artís-
tic i en el de la maduresa i l’exi-
gència personals. 

Però, la segona part estava de-
dicada a Franz Schubert, al Quin-
tet per a piano i cordes en la major,
op. 114 conegut amb el sobre-
nom de «La Truita», amb la parti-
cipació d’Abigail Herrero, contra-
baix, i la pianista georgiana Kha-
tia Buniatishvili, que el dia abans,
igualment, a Vilabertran, havia
provocat l’admiració del públic
per la seva tècnica, per com rein-
terpretava les obres del programa. 

Ara, juntament amb el Quartet
Quixote, la pianista va demostrar
la seva enorme capacitat d’adap-
tació a un grup de corda consistent

de tal manera que semblava que
els tres instruments del conjunt de
corda original i el contrabaix i,
sobretot, la pianista formaven un
grup musical propi i de llarga tra-
jectòria. Simplement es tractava
d’una col·laboració puntual, que es
pot i es podria repetir. 

La pianista, nascuda a Tbilisi
només fa 24 anys, va demostrar ser
un valor segur, del qual es parla i
es parlarà, una intèrpret capaç de
resoldre els passatges més com-
plexos, amb vigor, amb força, amb
la necessària matisació, capaç
també d’integrar-se, com ho va de-
mostrar a Vilabertran, en el con-
junt de corda jove, que segueix
amb passes segures, el cami que
han obert altres conjunts de corda,
com el Quartet Casals. 

Al final del quintet «La Truita»,
el públic els va aplaudir amb ad-
miració, i els músics, acostumats
a rebre aplaudiments, semblava
que compartien a parts iguals l’ad-
miració i l’agraïment.    
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Escoltar i admirar
TOT I QUE EL QUARTET QUIXOTE TÉ UNA CERTA TRAJECTÒRIA ALS ESCENARIS D’AQUÍ I DE FORA, A VILABERTRAN
I EN EL MARC DE LA SCHUBERTÍADA VAN CRÉIXER EN SOLIDESA I PRESTIGI I OBTENIEN L’ADMIRACIÓ DEL PÚBLIC

Jaume Busqué i Barceló VILABERTRAN

MÚSICA CRÍTICA

Sant Hilari es
prepara per a
la baixada de
carretons

La baixada de carretons, un
dels principals esdeveniments
de la Festa Major de Sant Hila-
ri, arribarà el proper dissabte  a
la sis de la tarda en la seva
trentena edició. Els participants
inscrits en alguna de les tres ca-
tegories, A –de 6 a 10 anys
acompanyats per pares o tutor
legal–, B –d’11 a 17 anys amb
autorització– i C –majors de
18 anys– hauran d’exposar els
carretons dues hores abans de
l’inici a la placeta de Cal Ros per
fer les verificacions. L’Ajunta-
ment recomana anar ben equi-
pats i segurs per després dis-
posar-se a gaudir de la festa. 
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FINAL DE TEMPORADA

 L’Estiu s’acomiada avui dels seus
lectors, tot esperant que hagin passat
unes agradables vacances i esperant
retrobar-los l’any que ve. 

Quartet Quixote té uns joves
components, ben preparats
en el terreny artístic i amb
maduresa i exigència personal


