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P
oderosa, complaent, comu
nicativa i amb glamur. Ai
xí es va presentar Ainhoa 
Arteta (Tolosa, 1964) en el 

seu retorn al Festival de Cap Roig per 
actuar en un concert solidari amb 
part de la recaptació dedicada al cen
tre Tramuntana, que té com a objec
tiu afavorir la inserció laboral de per
sones amb discapacitat psíquica. 
L’artista va oferir un programa vari
at i popular en què va alternar cançó, 
sarsuela i òpera, amb el qual es va 
guanyar un públic al principi una 
mica fred com la nit, però molt càlid 
durant els passatges més vibrants.
 La curiositat de sentir la cantant i 
de comprovar quin era el seu estat 
d’ànim després dels anunciats trà
mits de separació del seu tercer ma
rit, el genet Jesús Garmendía, va con
gregar unes 2.000 persones. Arteta, 
que es va mostrar en tot moment 
centrada a conquistar l’auditori, va 
semblar oblidarse de la seva situa

ció personal. No hi ha millor teràpia 
que la música i l’artista es va esfor
çar a fons per superar les dificultats 
que planteja l’amplificació d’un es
pai a l’aire lliure i la falta de sintonia 
d’una part dels espectadors amb 
aquest tipus de repertori, als quals 
es va haver de guanyar a pols.
 La soprano va confessar la inco
moditat que li planteja haver d’estar 
pendent d’un micròfon. «A mi 
m’agrada moure’m i expressar el 
sentit de les peces interpretades», va 
dir per criticar l’encotillament a què 
es veia condemnada. Elegant i se
ductora, va lluir dos espectaculars 
vestits, un en cada part. El primer, 
de color pedra amb reflexos daurats, 
va aixecar exclamacions d’admira
ció, i el segon, blau metal·litzat i amb 
el cos brodat en pedreria, tampoc va 
deixar indiferent a ningú.
 En l’aspecte musical, i gràcies al 
seu bon moment vocal i a l’excel·lent 
acompanyament del pianista Marco 
Evangelisti, la vetllada va anar de 
menys a més. Va començar amb co

  

  

El glamur 
d’Ainhoa Arteta 
CRÒNICA La soprano basca brilla a Cap 
Roig en un variat i popular recital benèfic

negudes cançons de compositors 
sudamericans: Azulao i Modinha, de 
Jaime Ovalle; A ti, de Jaime León; la 
celebrada Alfonsina y el mar; i la poèti
ca La rosa y el sauce, de Carlos Guasta
vino. Però la primera reacció d’entu

siasme va arribar amb la captivado
ra Vissi d’arte de Tosca i amb l’havanera 
de Carmen.

ACLAMADA VETLLADA / La continuació 
va ser sensiblement millor. Va can
tar amb bon gust les Cinco canciones 
negras del període antillà de Mont
salvatge, i va estar refinada en la in
terpretació de tres peces de Grana
dos, en què es va mostrar tan expres
siva com divertida. Després d’una 
bona recreació d’Evangelisti de La 
danza española número 5 de l’autor, va 
ser quan el públic va acabar manifes

tant una decidida complicitat amb 
l’artista, que va interpretar amb grà
cia dues mostres de sarsuela: la ro
mança No corté más que una rosa de La 
del manojo de rosas i Canción de Paloma 
d’El barberillo de Lavapiés.
 Del casticisme va tornar a saltar a 
l’òpera amb el seu ovacionat Oh, mio 
babbino caro! de Puccini, que no falta 
mai en els seus recitals, i l’ària Io son 
l’umile ancella, d’Adriana Lecouvreur. El 
cant dels ocells, recreat amb emoció, i 
Maig, de Toldrà, van tancar amb ac
cent català una finalment aclamada 
vetllada. H

L’artista va alternar 
cançó, òpera i 
sarsuela en una 
vetllada que va anar 
de menys a més

Ainhoa Arteta, acompanyada pel pianista Marco Evangelisti, dijous a Cap Roig. 
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