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Adéu, Godia;
hola, Mapfre

L’APUNT cultural, que finalment liderarà la Fundació Mapfre. Els
Godia han liquidat la seva pròpia aventura artística, que
ha durat setze anys. Queda, però, un immens interro-
gant: què passarà amb la gran col·lecció que Liliana Go-
dia va heretar del seu pare, Francisco Godia. S’havia ru-
morejat que podria dipositar-la al MNAC. Tant de bo,
perquè el perill que es dispersi és real.Maria Palau

Hauria estat una llàstima que la Casa Garriga Nogués
hagués perdut el seu ús cultural. Era un espai llaminer
per a qualsevol negoci. Tot el centre de Barcelona està
sent conquerit per locals al servei dels turistes. I això
està fent molt mal a l’ànima de la ciutat. Els propietaris
de la Casa Garriga Nogués, l’adinerada família Godia,
havien mostrat les seves preferències per un projecte

Un concert de Sting és
sempre un esdeveniment.
És història viva del pop
rock i ho demostra el fet
que ja feia setmanes que
no quedaven entrades,
malgrat que no fa ni qua-
tre anys que el cantant an-
glès ja va il·luminar Cap
Roig oferint una revisió
simfònica dels temes més
coneguts de la seva carre-
ra musical. En aquesta
ocasió, el recital d’ahir va
donar el tret de sortida
d’una altra edició d’aquest
festival que té lloc als in-
comparables jardins botà-
nics situats a Calella de Pa-
lafrugell. I ho va fer recu-
perant el seu format pop,

amb èxits sobretot de la
seva trajectòria gloriosa al
capdavant dels mítics The
Police. No van faltar les in-
terpretacions de clàssics
com ara Message in a bott-
le, So lonely, De Do Do Do,
De Da Da Da i Roxanne. I
va sorprendre gratament
versionant peces com ara
Ain’t no sunshine i l’Ame-
rica de Simon & Garfun-
kel. O sigui, ficant-se el pú-
blic a la butxaca.

Entre el públic, d’un
ventall generacional molt
ampli, no hi van faltar per-
sonalitats del món de la
política, la indústria i l’es-
pectacle. El festival conti-
nua avui imparable amb el
concert de Ben Harper,
també amb les entrades
esgotades des de fa dies. ■

Sting es rejoveneix
El cantant anglès va inaugurar el festival de Calella de Palafrugell amb un concert
en què va repassar èxits de la seva carrera, sobretot de l’etapa de The Police
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FESTIVAL DE CAP ROIG

Sting, il·luminant Cap Roig ■ JOSÉ IRÚN

A Peralada aquest any es-
tan de bona nova: els cignes
de l’estany han tingut tres
cries i a tothom li cau la ba-
va. Els animalons es passe-
javen ahir al vespre ben or-
gullosos pel llac dels jardins
de Peralada, on el públic es

preparava per assistir a la
inauguració del festival,
aquest any amb la dansa
fresca i vitalista de Béjart i
la Béjart Ballet Lausanne.
“Venim expressament a
veure el Boléro des de Bar-
celona”, deia una parella de
joves. “No em volia perdre
el Boléro i els ballarins són
excel·lents”, deia un fan.

Més enllà del Boléro, la
companyia de dansa va
oferir un espectacle variat
amb peces hipnòtiques,
com ara l’oriental Bhakti
III. Malgrat el petit acci-
dent d’una cigonya que va
caure entre el públic, el
festival de Peralada co-
mença amb bon peu... o
amb bona ala! ■

El ‘Boléro’, el
millor esquer

La dansa acolorida i vitalista de Béjart
dóna el tret de sortida a la 29a edició
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‘Suite Barocco’ va obrir ahir al vespre l’espectacle de la 29a edició del Festival Castell de
Peralada, a càrrec de la companyia de dansa Béjart Ballet Laussane ■ SHOOTING / M. GONZÁLEZ


