
PER LAURA MARÍN

A «Gira el món Gira». Però Pera-
lada va semblar aturar-se amb la
primera nota de la guitarra del

veterà Caetano Veloso. El cantant bra-
siler va iniciar el seu recital amb aques-
ta coneguda cançó –feta popular per un
anunci de televisió– i a partir d’aquí va
desplegar un repertori ple de ritme, ro-
manticisme i sensualitat.

Tot i que cinc minuts de pluja ame-
naçaven de trencar un espectacle que
anava in crescendo, a mesura que Veloso
desgranava cadascuna de les seves
cançons, l’aigua només va aconseguir es-
pantar part del seu públic. La resta es va
quedar per gaudir de la combinació de
música pop, bossa nova i altres ritmes
provinents del Brasil que formen el «tro-
picalisme». En una època que sembla
que només triomfen els grans especta-
cles amb molta parafernàlia,Veloso, sol
enmig de l’escenari i acompanyat no-
més de la seva guitarra, va aconseguir
captivar el seu auditori amb una mostra

de la seva àmplia carrera.
Amb un clar retorn als seus orígens

més tropicals, i sense gaires pauses, el
públic no es va atrevir, en principi, a in-
terrompre les cançons de cantant brasi-
ler. És com si cadascuna de les notes
aconseguís abstreure els seus incondi-
cionals.A mesura que avançava l’espec-
tacle, el cantant anava agafant confiança

amb l’auditori i després de més de mig
concert va parlar per primer cop, expli-
cant perquè ell se sent català. «La pri-
mera vegada que vaig venir a Espanya va
ser a Figueres per parlar amb un director
de cinema. L’any següent vaig tornar i vaig
passar tres mesos a l’Escala, i anys  més
tard vaig estar a Catalunya per tercera
vegada sense conèixer encara Madrid o

altres llocs d’Espanya».
En to proper,Veloso es va autodefi-

nir com «un boig» perquè divaga i can-
via constantment de tema. En una mos-
tra d’aquest costum va presentar la se-
güent cançó dedicadant-la al director
italià Antonioni. Tot això, just després
d’haver interpretat la va primera peça
en castellà, rebuda amb una gran ovació
pels espectadors. A partir d’aquest mo-
ment, les interpretacions en castellà es
van intercalar entre el portugués, l’ita-
lià i l’anglès.

Entre el públic, a més dels incondi-
cionals de Veloso, hi havia figures del
panorama polític com l’exconsellera de
Benestar i Família Anna Simó, el conse-
ller d’Educació Joan Manel del Pozo,
Manel Nadal i el regidor de cultura de
Barcelona, Carles Martí.En finalitzar el
concert, el cantant brasiler va ser acla-
mat pel seu públic, que reclamava que
el concert s’estengués més enllà dels tí-
pics bisos,petició a la que el cantant bra-
siler es va entregar gustosament.

La fusió de Caetano
Veloso captiva Peralada

La pluja no va aconseguir trencar el ritme del músic brasiler, que va fer un recorregut per la  totalitat de la seva carerra en un
escenari nu que va emplenar de força amb l’única companyia de la seva guitarra. El cantant va recordar les seves freqüents visi-

tes a Catalunya davant un públic que es va mostrar sempre còmplice.

Diari de Girona

La Costa Brava rep aquest cap de setmana el
bo i millor de la bossanova brasilera. Gilberto
Gil, un altre dels millors músics de la generació
del moviment tropicalista, actua la nit de dis-
sabte al Festival dels Jardins de Cap Roig. Gil
abandona per uns dies les responsabilitats de
la cartera ministerial de Cultura que li va cedir
el president brasiler, Luis Inácio Lula da Silva,
per reprendre una carrera musical que ha tin-
gut una mica abandonada en els últims anys.

Músic prolífic nascut a Salvador de Bahia fa

64 anys, durant el seu exili a Londres –on va
marxar amb Veloso després que la militància
contra el règim militar del Brasil els costés una
temporada de presó–, va compaginar la seva
carrera com a solista amb col·laboracions amb
bandes com Yes o Pink Floyd. El 1990 va ini-
ciar la seva carrera política en ser escollir regi-
dor de la seva ciutat natal. El 1993 va gravar un
dels seus últims èxits, Tropicália 2, un home-
natge a un dels treballs més subversius de Ve-
loso: Tropicália ou Panis et Circensis, de 1968.

Gilberto Gil, el músic ministre

L’ESTIU
DISSABTE, 29 DE JULIOL DE 2006

Coordina: Laura Fanals
E-mail: estiu.diaridegirona@epi.es
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Un concer t sense treva».
Així ho van prometre els
germans Muñoz a l’inici

del seu concert a Fontajau i així
ho van complir. Amb un públic
entregat des de les primeres
notes de Malabares –cançó
amb la qual Estopa va donar el
tret de sortida al concert– el
grup i els seus músics no van
decebre els seu seguidors gi-
ronins.

Amb les entrades venudes
des de feia dies i alguns incon-
dicionals a l’entrada intentant
repescar alguna revenda d’úl-
tima hora, Estopa va sortir a es-
cena amb un espectacle que no
tenia pèrdua. Música i rumba
per sobre de tot però també un
gran muntatge audiovisual
–amb tres pantalles que afe-
gien imatges a les seves-
cançons– i molt «bon rotllo». I
és que Estopa s’ha convertit en
un veritable fenomen musical
que va més enllà de l’estricta-
ment discogràfic per esdevenir
la banda sonora d’un col·lectiu

al qual li agrada la senzillesa i
gaudir d’una vida molt propera
a la realitat del carrer.

A més de presentar les
cançons dels seu darrer disc
Voces de Ultrarumba com Va-
caciones, Lunes, No quiero ver-
la más, Paseos o Monstruos, en-
tre d’altres, els germans Mu-
ñoz saben molt bé que el públic
espera que no falti un repàs de
la resta de la discografia. Tot i
que els gironins es van entre-
gar en totes i cada una de les
cançons va haver-hi dos mo-
ments especialment emotius.
Un, quan Jose Muñoz va inter-
pretar Ya no me acuerdo, la
cançó amb la qual va donar a
conèixer que ell també sap can-
tar i l’altre, quan va rendir ho-
menatge als que, ara fa sis
anys, van gaudir del seu primer
concert a Girona, durant la gira
Estopa. Més d’un va reconèixer
que tot i seguir el grup al llarg
dels anys, «aquestes cançons
eren les millors».

Al llarg del concert, els se-

guidors del duo de Cornellà,
van intercanviar el llenguatge
que neix en una relació espe-
cial entre l’escenari i la calor
del públic. Temes com la ma-
rihuana o la cervesa o el treball
temporal van ser repetits a tra-
vés dels discursos i les cançons
d’Estopa. Aquest pot ser un
dels motius que més els han
apropat als joves –i no tan jo-
ves–, la seva frescor per relatar
la vida amb els detalls que po-
den passar a qualsevol ciutadà. 

A la música li van afegir po-
esia i diverses dedicatòries als
músics i els tècnics o munta-
dors. Després de dues hores
de concert, Estopa va deixar
per al bis la seva dedicatòria als
«cervesers i cerveseres» de Gi-
rona amb la cançó Paseo. Els
germans Muñoz van posar
punt i final al seu concert amb
la que, segons ells, és la seva
millor cançó, Como Camarón,
amb la qual van acabar de con-
quistar un públic que ja espera
la seva pròxima actuació. 

Una festa a ritme de rumba

MÚSICA

Estopa conquista un públic gironí entregat al «bon rotllo» del grup

LAURA Marín

UN FONTAJAU PLE. Més de 6.000 persones van seguir el concert dels germans de Cornellà.
ANIOL RESCLOSA

DdeG, Girona.
El cinema Truffaut de Girona,
acollirà demà a la tarda, l’es-
trena del curtmetratge Cro-
quetas de ave del gironí Lluís
Hereu. La presentació tindrà
lloc a partir de dos quarts de
vuit del vespre. 

Croquetas de ave comença
la història en una època de cri-
si general, on el protagonista,
en Veneno (Félix Beatón) in-
tenta tirar endavant el seu ne-
goci de croquetes. Per aquest
motiu, Veneno surt al carrer
per intentar aconseguir una
mica de carn, deixant el ne-
goci a càrrec de la seva filla
Misslady i un jove ajudant
acabat d’arribar de la zona
oriental del país. 

Lluís Hereu estrena
el curtmetratge
«Croquetas de ave»
al Truffaut

GIRONA
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DdeG, Platja d’Aro
L’actuació que el grup basc
Golden Apple Quartet havia
d’oferir aquest dijous al Palau
d’Esports i Congressos de Plat-
ja d’Aro –en motiu de la Festa
Major del municipi– s’ha hagut
d’ajornar fins al dia 26, segons
la promotora del concert, Ta-
lento Producciones. 

Alguns problemes tècnics i
d’organització han obligat a
ajornar el concert. Concreta-
ment,  un dels components de
la formació s’ha posat malalt a
darrera hora i per això s’ha fet
impossible tirar endavant l’es-
pectacle.

El quartet basc –format per
Loyola Garmendia, Eduardo
Errondosoro, Manuel Romano
i Enrique Otxoa– es va formar
l’any 1986 «arran d’un greu ac-
cident que va patir un seu com-
pany: es va casar», segons ex-
pliquen a la seva pàgina web.
Durant la cerimonia van cantar
algunes cançons i, com que van
veure que sonava bé van deci-
dir crear un grup. 

En els seus concerts, amb
influències del grup argentí
Les Luthiers, no hi falten grans
dosis d’humor i música per a
tots els gustos, això sí, amb una
especial predilecció pel gospel.

La resta de les actuacions
que hi havia programades per
a la Festa Major de la població,
i que organitza la mateixa pro-
motora, es mantindran de mo-
ment sense canvis. 

Entre elles destaca l’actua-
ció del New Gospel Family de
dissabte; el mentalista Ant-
hony Blake, diumenge; i el duo
teatral format per Joan Pera i
Paco Morán representant l’o-
bra !Mamaaà! dimecres. Tam-
bé continuen en cartell els
monòlegs de Rubianes, la fes-
ta flamenca amb Duende y Es-
píritu Gitano i la Nit de Tango
amb Dalila Colombo.

L’actuació de Golden Apple Quartet
s’ajorna per motius d’organització
El concert de la formació basca tindrà lloc el proper 26 d’agost

PLATJA D’ARO

L. Marín/R. Seligrat, Sant Feliu
Prop de 9.000 persones van em-
plenar dilluns el camp de futbol
de Vilartagues, a Sant Feliu de
Guíxols, per assistir al concert
d’Estopa. Aquesta és l’única ac-
tuació que els germans Muñoz
ofereixen en terres gironines i
va servir per tancar les festes
del municipi. «No ens esperà-
vem una assistència tan multi-
tudinària», asseguren des de
l’Ajuntament, tot i que no es
van arribar a vendre totes les
entrades.

El grup de Cornellà va co-
mençar cantant Fin de semana,
la primera cançó del seu últim
disc ¿La calle es tuya?. Malgrat
que van prioritzar els temes
d’aquest últim àlbum, els ger-
mans Muñoz van fer un repàs
a tots els seus èxits. Així, el
concert va continuar amb la co-
neguda cançó Cacho a cacho. 

Estopa es va mostrar molt
proper a un públic que sem-

blava difícil de despertar. El
grup, però, no va necessitar
més de quatre cançons per
aconseguir que els seus fans
s’entreguessin al màxim.

«El carrer no ens el pot treu-
re ningú, encara que ho inten-
tin restant-nos llibertat, ja que
ens estem americanitzant i
l’Amèrica de Bush no és un mo-
del a seguir». Seguint aquesta
filosofia, els de Cornellà de Llo-
bregat van dedicar Demonios al
president nord-americà, en una
clara referència a l’opinió que
David i Jose tenen d’ell.

Bush no va ser l’únic polític
que va sortir malparat en els
discursos dels germans. «No-
saltres a casa, igual que Aznar
parla català en la intimitat,
cantem aquesta cançó que vo-
lem compartir amb diari». D’a-
questa manera van presentar
un tema de Junco, com ja és
costum en els seus concerts,
tot i que normalment aposten

més per altres grups com Los
Chunguitos o Los Chichos.

Amb un públic totalment
emocionat, Estopa va acomia-
dar el concert. No obstant això,
la pressió del públic va fer-los
sortir dues vegades més. 

Segons fonts de l’Ajunta-
ment, gairebé 60 persones es-
peraven el començament del
concert des de la nit abans.
L’espera, la calor i l’emoció del
concert van poder ser les cau-
ses de les quatre lipotímies que
es van registrar durant l’espec-
tacle. «No ha estat res impor-
tant, simples desmais», van
apuntar fonts de l’organització.

La valoració que ha fet el
consistori de l’organització del
concert ha estat molt positiva.
A més del personal de Creu
Roja, es va habilitar una zona
per a persones amb discapaci-
tats «estaven molt contents d’ha-
ver pogut gaudirº de l’espectacle
des de la seva tarima». 

Els germans Muñoz triomfen
en el seu únic concert a Girona
Estopa aconsegueix que el públic s’entregui al màxim

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ESTOPA. El grup de Cornellà va tancar les festes de Sant Feliu de Guíxols amb un concert multitudinari.
OLIVER MARTÍN

EXHAURIDES

LES LOCALITATS
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Efe/DdeG, París
La pel·lícula De battre mon co-
eur s’est arreté, de Jacques Au-
diard, va ser dissabte la gran
triomfadora dels César del ci-
nema francès, on es va empor-
tar vuit estatuetes, entre elles
les de millor film i millor direc-
tor, mentre l’espanyol Alejan-
dro Amenábar no va guanyar el
premi a la millor pel·lícula es-
trangera, premi que va ser per
a Clint Eastwood amb Million
Dolar Baby. Excepte el guardó
de millor actor i millor so, la
pel·lícula d’Audiard es va fer
amb tots els premis als quals
optava, una bona part d’ells tèc-
nics –música, fotografia o mun-
tatge– i altres més prestigiosos
com els del guió adaptat, actriu
debutant i actor secundari.

De battre mon coeur s’est
arreté –una versió de Fingers,
dirigida el 1978 per James To-
back–, narra la història del fill
d’un agent immobiliari que, da-
vant dels mètodes poc ortodo-
xos que utilitza el seu pare per
cobrar el lloguer, decideix

abandonar el negoci familiar
per seguir una carrera de com-
positor de piano. Amb el rere-
fons social dels barris més de-
primits de París, la pel·lícula té
un ritme trepidant que l’apropa
a un film policíac. Audiard es va
fer personalment amb dues de
les estatuetes –guió i direcció–,
que va sumar als dos que ja pos-
seïa, una pel millor primer film
el 1995 i una altra pel millor
guió el 2002. 

L’omnipresència de De bat-
tre mon coeur s’est arreté va
apartar totalment del palmarès
a les altres favorites, especial-
ment a Joyeux Nöel, de Chris-
tian Carion, que no va rebre el
reconeixement que esperava
de la seva Acadèmia per afron-
tar la seva recerca de l’Oscar a
la millor pel·lícula estrangera.
També van marxar de buit els
germans Dardenne, que ha-
vien triomfat en el Festival de
Cannes amb L’enfant.

Més sort van tenir altres
pel·lícules que partien amb
menys candidatures. La ma-

gistral interpretació que de
l’expresident francès Francois
Mitterrand va fer Michel Bou-
quet a Le prommeneur du
Champ de Mars li va valer el
premi a la millor interpretació
masculina per davant del favo-
rit, Romain Duris, protagonis-
ta de De battre mon coeur s’est
arreté.

Nathalie Baye va aconseguir
el César a la millor actriu, el
quart de la seva carrera, enca-
ra que l’anterior l’havia rebut fa
23 anys. A Le petit lieutenant in-
terpreta una policia. Hugh
Grant, per la seva part, va rebre
un César honorífic.

La gala de lliurament dels
premis va estar marcada per les
reivindicacions dels treballa-
dors temporals de l’espectacle,
que van aprofitar la vitrina de la
retransmissió en directe per re-
cordar que la seva lluita per
unes millors condicions labo-
rals segueix viva. Una quinze-
na  van prendre l’escenari i van
endarrerir uns 20 minuts l’ini-
ci de la gala.

La pel·lícula d’Audiard triomfa
als César amb vuit guardons
Clint Eastwood s’emporta el premi al millor film estranger

CINEMA FRANCÈS

GUARDONATS. D’esquerra a dreta: Audiard, millor director, Baye, millor actriu, i Grant, premi honorífic.
REMY DE LA MAUVINIERE/AP
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L. Marín, Girona
Vicente Amigo va presentar
dissabte el seu treball Un mo-
mento en el sonido al teatre Sant
Domènec de Girona. Amb un
ple rotund –s’havien exhaurit
totes les entrades–, Amigo va
iniciar el seu «viatge» poc des-
prés de les deu de la nit amb un
«solo» de guitarra que va deixar
sense paraules al públic. Des-
prés d’un gran aplaudiment
d’un públic entregat que gaire-
bé ni s’atrevia a moure’s per no
perdre ni una nota de cap tema,
va continuar amb el recital
acompanyat per José Manuel
Hierro a la guitarra, Patricio
Cámara i Paquito en percussió,
Antonio Ramos al baix, José

Sánchez als teclats i Blas Cór-
dova com a veu. Tot i que el
grup sencer va «entregar l’àni-
ma», com ell mateix deia, Vi-
cente Amigo brilla per si sol i
va protagonitzar un segon
«solo» estelar davant el qual els
presents no van poder evitar al-
gun «qué maestro», entre d’al-

tres afalacs. Tant va ser l’èxit
que, en despedir-se després de
prop de dues hores, va aconse-
guir aixecar tots els assistents
de Sant Domènec per brindar-
li un calurós aplaudiment, que
no va cessar fins que va tornar
a sortir a «regalar» una última
cançó al seu públic.  

Vicente Amigo omple
Sant Domènec en la
presentació d’«Un
momento en el sonido»

MÚSICA

SANT DOMÈNEC. El músic cordovès en un moment de l’actuació.
DdeG
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L. Marín, Calella de Palafrugell
«Pokito a poko entendiendo que
no vale la pena andar por andar 
que és mejor caminar pa ir cre-
ciendo». Aquesta és la filosofia
que envolta el grup malagueny
Chambao i així ho van saber
transmetre dissabte a la nit al
públic de Calella de Palafrugell
durant la seva actuació dins del
Festival de Cap Roig. Amb les
entrades exhaurides des de feia
setmanes, el major repte de
Chambao era no decebre el seu
públic. Però La Mari i els seus
no són considerats com un dels
millors grups de flamenc con-
temporani sense raó i no van ne-
cessitar més de tres cançons per
convertir i fer sentir els espec-
tadors com a part de l’especta-
cle.  

Amb la puntualitat que ca-
racteritza el Festival de Cap
Roig, el concert va començar a
les deu de la nit amb una exhi-
bició magistral dels músics que
acompanyen María del Mar, La
Mari, l’única dels cofundadors
del grup que continua amb el
projecte que ha aconseguit fu-
sionar amb èxit el flamenc amb
la música electrònica i la músi-
ca chill out. Després va aparèi-
xer ella amb una de les cançons
del darrer disc, Pokito a poko, i
les primeres paraules dirigides
a un públic tímid al principi i en-
tregat a l’energia que despre-
nien els músics després. Cham-
bao va agrair «de tot cor» i reite-
radament, el «calor i l’estima que
ens proporcineu des d’aquí da-
vant, que es nota, i que sense vo-
saltres tot això no seria possible». 

Allunyats de la pressió que
suposa la promoció d’un disc, el
concert de Chambao va esdeve-
nir més natural i lliure i van
aprofitar per fer un repàs «molt

especial» a la seva discografia i
es van permetre la llibertat de
fer versions d’altres composi-
tors de flamenc com Kiko Vene-
no, Antonio Flores o Triana.
Així, el concert va continuar
amb Playas de Barbate, una
cançó dedicada als immigrants

«es juguen la vida travessant l’es-
tret per arribar a les costes es-
panyoles», en aquest cas repre-
sentades per una platja de Ca-
dis. A continuació va interpretar
Los muchachos de mi barrio,
amb la qual molts dels presents,
tímids i prudents al principi, van

convertir-se en cor del grup. La
Mari va fer en aquest punt una
inflexió i va animar el seu públic
a «aixecar-se, ballar, tocar les
palmes o el que vulgueu perquè
a par tir d’aquí deixem les
cançons lentes i ens endinsem en
les cançons més mogudes de
Chambao».

I així va ser. Chambao va dei-
xar molt poc espai per al des-
cans durant el seu concert i va
aconseguir que el públic exi-
gent de Cap Roig es deixés anar
i ballés i cantés al ritme de les
seves cançons de flamenc chill.
I més d’un va piropejar diverses
vegades la cantant. No obstant
això, aquesta no s’oblida que
forma part d’un equip i va pro-
porcionar un gran espai als seus
músics. Roberto Rei, al saxo i
fent coro, va recordar que
«Chambao és una família» i ra-
pejant va explicar com «la Casa
de Chambao es mou i viatja i con-
vida a tothom a participar-hi».
També van tenir un especial mo-
ment els dos bateries i percu-
sionistes, Juan Heredia i Coti Ji-
menez, que van impressionar
els presents amb una «confron-
tació» de percussió que va dei-
xar més d’un amb la boca ober-

ta. Completaven el grup Toni
Cantero a la guitarra, Toni Ro-
mero al piano i Andres el Cuba-
no al baix. A més, feien de vo-
calistes Eva Jiménez i la germa-
na de La Mari que va participar
de manera excepcional a l’es-
pectacle oferint balls per sevi-
llanes.

Un dels moments més parti-
culars va ser quan La Mari va
sorprende amb la cançó Tu frial-
dad, àmpliament versionada en
el món de la música en espanyol
però mai amb un toc chill que li
concedia una màgia especial
que el públic va saber reconèi-
xer. Una situació similar va tenir
la cançó Rosa María, cantada
anteriorment per Antonio Flo-
res.

No obstant això, especial-
ment emotiva va ser l’aparició
en escena de Carolina, una jove
de 23 anys que va portar un ram
de flors a La Mari i que visible-
ment emocionada no podia pa-
rar de plorar. «Aquesta jove tan
maca encara té molt per lluitar
i per viure», va comentar La
Mari, en al·lusió a l’enfermetat
de càncer que la jove està supe-
rant i que ella mateixa va patir fa
un temps. També va fer una cri-
da a la solidaritat i el respecte
cap a un món cada vegada més
deteriorat i a viure la vida sense
rencor i sense presses. 

En un bis contundentment
aclamat pel públic, en què
Chambao va interpretar el seu
emotiu Ahí estás tú, La Mari es
va permetre el luxe d’intepretar,
a cappella i només acompanya-
da per les palmes dels seus
acompanyants i del públic, un
avanç d’unes «alegrías» que apa-
reixeran en el seu proper disc
que veurà la llum el proper mes
d’octubre. 

Una injecció d’optimisme a Cap Roig
El grup Chambao fa un repàs a la seva trajectòria amb un concert emotiu i ple de sorpreses
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CHAMBAO. La Mari i els seus van captivar el públic de Cap Roig.
PERE DURAN

Alfons Petit, Sant Feliu de Guíxols.
Wynton Marsalis va demostrar
dissabte a la nit a Sant Feliu de
Guíxols per què bona part de la
crítica el considera el millor trom-
petista de jazz del món. Al capda-
vant de la Licoln Center Jazz Or-
chestra, va oferir un concert me-
morable al Festival Internacional
Porta Ferrada, que va acabar amb
el públic posat dempeus i aplau-
dint amb insistència després de
més de dues hores de recital i un
«bis» excepcional en el qual Mar-
salis –acompanyat només pel pia-
nista Dan Nimmer, el contrabai-

xista Carlos Henriquez i el bate-
ria Ali Jackson– va extreure tots
els sons imaginables i inimagina-
bles de la seva trompeta.

Abans d’aquest final especta-
cular, el concert havia estat una
contínua exhibició de les capaci-
tats interpretatives de la quinze-
na de músics que formen l’or-
questra que dirigeix Marsalis,
una autèntica convenció de vir-
tuosos que no van parar d’obse-
quiar el públic amb «solos» ma-
gistrals. I quan havien de tocar
plegats, evidenciaven una com-
penetració i una contundència ab-

solutament per sobre del que és
habitual. Amb un repetori basat
en composicions d’alguns grans
mestres del gènere –Coltrane,
Basie, Ellington– i també del ma-
teix Marsalis, la Lincoln Center
Jazz Orchestra de Nova York va
demostrar igualment perquè és
una de les orquestres de jazz amb
més prestigi a tot el món.

Durant bona part del concert,
Marsalis es va comportar com un
músic més de la big band, assegut
a la tercera fila amb la resta de
trompetes –a la segona hi havia
els trombons i a la primera els sa-
xos–, i només va deixar veure que
n’és el director quan anava pre-
sentant els diferents músics i les
peces que s’interpretaven. I és

que, de fet, la feina de Marsalis
amb l’orquestra està feta abans
d’arribar a l’escenari. Aquest mú-
sic, guanyador de nou premis
Grammy i el primer jazzista a re-
bre el Pulitzer de música, ha
aconseguit bastir una maquinària
de precisió admirable que a més
conserva l’espontaneïtat i la fres-
cor del millor jazz de la història.

Wynton Marsalis porta
l’essència del jazz a
Sant Feliu de Guíxols
Hi va actuar amb la Lincoln Center Jazz Orchestra

FESTIVAL INTERNACIONAL PORTA FERRADA

WYNTON MARSALIS. El trompetista, a l’esquerra, en els inicis del concert de la Lincoln Center Jazz Orchestra.
DdeG

■ Els músics van 
demostrar el seu 
excepcional talent 
en diversos «solos»

■ La Mari va 
cantar «a cappella» 
un petit avanç del 
seu proper disc
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Jaume Busqué i Barceló, Torroella
Anualment, una frase o una ex-
pressió dita sense cap intenció
de transcendència vol definir i
anunciar als presents i als ab-
sents el caràcter de la inaugu-
ració del Festival Internacional
de Músiques de Torroella de
Montgrí. «La festa de la cultu-
ra –ho deia Josep Lloret– és
allò que és i serà el primer con-
cert d’un festival que compleix
26 anys. Els consumidors habi-
tuals del festival torroellenc
haurien d’adonar-se que l’any
assenyalat dels 25 la progra-
mació va presentar novetats
singulars per complir en allò
que és costum de celebrar els
anys acabats en zero i en cinc.
Però, el nou festival –impres-
cindible per arribar a la trente-
na edició– té atractius propis
que demostren una actitud
inesgotable de gestió metòdica
i, al capdavall, eficaç. 

L’acte d’inauguració, que es
va fer al Cinema Petit i al Claus-
tre del Convent de Sant Domè-
nec, és inseparable del concert
que obre el festival. És insepa-
rable perquè és el moment en
què la direcció del festival, les
institucions públiques i les em-
preses privades presenten les
seves cartes i el decàleg d’in-
tencions per ara i per al futur.
Josep Lloret, amb lectura con-
vincent, va dibuixar les línies i
el disseny del nou festival. El
nucli antic de Torroella de
Montgrí s’incorpora a la dinà-
mica musical; el teixit urbà de
la vila, de carrers estrets i pla-
ces d’humanes dimensions, se-
ran l’espai del públic i dels mú-
sics; els edificis més notables
obriran les seves eixides i els
patis interiors a la música de
cambra, un gènere per fecta-
ment adaptat i adaptable a les

característiques urbanes de
Torroella.

En el mateix discurs, Lloret
va destacar la presència de Ma-
ria Bayo, la cantant indiscutible
que reforçarà el segell de qua-
litat del festival.

L’obra de Mozart mereixerà
una atenció especial atesa la
celebració del 250 aniversari
del feliç naixement del compo-
sitor de Salzburg. Igualment, el
festival recordarà el naixement
del català Joaquim Homs, que
ara en compliria 100. Antonio
Vivaldi va tenir, en el parlament
de Lloret, un esment especial
perquè d’aquest italià, repre-
sentant del Barroc més genuí,
s’interpretaria, poc després, el
seu Concert per a violí, cordes i
continu RV 237, segons el ma-
nuscrit descobert recentment
a Dresden.

Un discurs inapropiat
Les paraules del màxim re-

presentant de l’administració
municipal van estar lluny, mas-
sa lluny, de la importància de
l’acte i del rigor del primer dis-
curs, del president de Joven-
tuts Musicals de Torroella de
Montgrí. Paraules de tràmit,
mal escrites i pitjor expressa-
des sense el mínim nivell que
la inauguració del festival me-
reixia, amb comparacions ina-
propiades amb altres festivals
de música que podrien fer créi-
xer una insana i perjudicial
competència.

La política obliga els polítics
a explicar les seves intencions
amb parlaments d’altura i al ni-
vell exacte del lloc que ocupen.

No fent-ho així el públic que
els escolta cau, primer, en la
perplexitat i, després, en la hi-
laritat mal dissimulada de la
vergonya aliena. 

La festa de la cultura
FESTIVAL DE MÚSIQUES DE TORROELLA DE MONTGRÍ

JOAN IBÁÑEZ

DdeG, Sant Feliu de Boada
La Galería Cyprus Art de Sant
Feliu de Boada va inaugurar ahir
una exposició sobre l’humor
amb peces de nou artistes, entre
els quals destaquen Mariscal,
Nazario, Robert Llimós, Pedra o
Sabala. L’exposició, visitable fins
l’11 d’agost, es completa amb pe-
ces d’Octavi Intente, Isao, Mi-
quel Molí i Jordi Sàbat.

L’obra d’aquests artistes es
caracteritza per una visió des-
creguda, distant i irònica de la
realitat que els envolta. El fotò-
graf Oriol Maspons ha relacio-
nat l’exposició amb l’esperit que
es vivia en el Cadaqués dels anys
seixanta.

Mariscal, Nazario
i Llimós exposen
a Cyprus quadres
sobre l’humor

ART

Laura Marín, Calella de Palafrugell
El veterà George Benson va cap-
tivar ahir l’auditori dels Jardins
de Cap Roig en una nit dedicada
al jazz i al so fresc que a aquest
guitarrista i cantant li agrada im-
primir als seus espectacles. Ben-
son va fer un repàs a la seva di-
latada i exitosa carrera musical.

D’altra banda, la cantant i pia-
nista canadenca Diana Krall,
l’estrella vocal del jazz contem-
porani, actuarà avui al Festival
de la Caixa de Girona. En un con-
cert per al qual s’han esgotat les
entrades, Krall interpretarà els
temes del seu vuitè disc, The girl
in the other room, alguns com-
posats en col·laboració amb El-
vis Costelo, el seu company.

George Benson
captiva amb la seva
guitarra el públic dels
Jardins de Cap Roig
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Culturai Espectacles

GEORGE BENSON. El famós guitarrista, ahir durant el seu concert als Jardins de Cap Roig. 
PERE DURAN

Jaume Busqué i Barceló

Al’església, Harmonie Uni-
verselle, que dirigeix Flo-
rian Deuter, va presentar

un repertori d’obres de Vival-
di, Bach i Händel, els tres com-
positors d’un dels grans perío-
des de la música a Europa. El
Barroc sedueix els entesos i els
profans. Però, d’altra banda,
Harmonie Universelle treu la

millor sonoritat a l’obra dels au-
tors del programa. El conjunt
de Florian Deuter és compac-
te, equilibrat, disciplinats els
seus integrants per no perdre
detall de la precisió en l’atac i
en la sonoritat que resulta ben
equilibrada i compacta. Deuter
exhibeix grans dots de virtuo-
sisme tranquil i distès en l’obra
vivaldiana que ell mateix ha re-
cuperat d’un manuscrit autò-
graf descobert a Dresden. 

La intervenció de Sílvia Tro
Santafé, valenciana d’origen, va
ser impactant per la força i la

potència de la veu, però, dintre
el conjunt, va demostrar tensió
i la incomoditat de no ser-ne un
membre estable. I, amb tot, la
veu i els instruments van re-
soldre eficaçment la mínima di-
ficultat demostrant, així, que
ens trobem davant d’un con-
junt instrumental i d’una mez-
zosoprano de gran nivell, com
ha va fer evident la interpreta-
ció de l’ària d’Ariodante de
Händel, a la segona part i, es-
pecialment, a la peça fora de
programa, igualment de Hän-
del.

Un conjunt i una mezzo d’alt nivell
MúsicaCrítica

Harmonie Universelle. Sílvia Tro Santafé
(mezzosoprano), Florian Deuter (director).
Obres de Vivaldi, Händel i Bach. Església de
Sant Genís. 14 de juliol de 2006.
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