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El director general de la Fun-
dació Bancària LaCaixa, Jaume
Giró, va celebrar “la plena con-
solidació d’aquesta cita cultural
enelcircuitinternacionaldefes-
tivals d’estiu” i va subratllar que
“noseria el queés sense l’entorn
on es duu a terme”. “Per això, el
nostre compromís amb Cap
Roig vamés enllà de l’estiu. Des
que en va assumir la gestió l’any
2011, la Fundació LaCaixa, pro-
pietàriadel’enclavamentdeCap
Roig, s’ha preocupat de conser-
var-lo adequadament, invertint
7 milions d’euros a mantenir i
millorar el conjunt del recinte
format pel castell, els jardins i la
plaça. Més de 55.000 persones
visiten cada any els jardins, a

banda dels especta-
dors del festival”, va
afegir.
La directora exe-

cutiva de Comunica-
ció, Relacions Insti-
tucionals, Marca i
RSC de CaixaBank,
María Luisa Martí-
nez Gistau, va desta-
car,per la sevabanda,
que CaixaBank “ha
complert amb els ob-
jectius que s’havia
proposat: donar su-
port al desenvolupa-
ment cultural i eco-
nòmicdelfestivalire-
forçar el seu
compromís de proxi-
mitat amb les comar-
ques de Girona”. I el
director del festival i
president de Clip-
per’s Live, Juli Guiu,
es va mostrar satisfet
pelsuportdelpública
un cartell que incloïa
diferents gèneres,
“sempre prioritzant

laqualitat i lesfiguresmésdesta-
cadesdelmoment”.
Elfestival,quevacelebraruna

nit solidària a benefici d’Acom-
panyArt (vegeu l’Escenaris ad-
junt),vareforçarelCapRoigMi-
ni, amb elMag Lari i La Família
del Super3. Amés, en lamesura
que va ser el primer certamen
musicaldelmónarebreel segell
Biosphere (2017), sobre els cri-
teris establerts als objectius de
desenvolupament sostenible de
l’ONU, aquest any Cap Roig
també compensarà les seves
emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle.
Finalment, la gastronomia de

qualitaticentradaenelsproduc-
tes de proximitat de l’Empordà
vatenirunapresènciadestacada
al festival gràcies al restaurant
Via Veneto. Amb l’estrella Mi-
chelin renovada i 40 anys d’ex-
periència, l’equip de sala en ple
es va traslladar a Cap Roig du-
rant les nits del festival, amb un
reforç de 60 persones més de la
comarca.

#tuitsdecultura
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Mi nuevo proyecto literario es
contestar todos los tuits del presi-
dente.

@MelciorComes
Melcior Comes Escriptor

Estan jutjant la novel·la de Leticia
Sabater sense haver-la llegit. L’ar-
rogància del món cultural, etc. I
bones festes.

@Margo_Glantz
Margo Glantz Escriptora

Los fundamentalismos contempo-
ráneos o los de antaño empiezan y
empezaron siempre reprimiendo a
las mujeres

@EvaPiquer
Eva Piquer Periodista

La felicitat s’assembla a una dutxa
d’aigua calenta a l’aire lliure.

La institució catalana enlluerna un Royal Albert Hall ple
de gom a gom amb ‘El festí de Baltasar’, als Proms de Londres

L’Orfeóobre fronteres
RAFAEL RAMOS
Londres. Corresponsal

L’Orfeó Català ha
portat un missatge
d’internacionalis-
me,transformaciói
catalanitat a un

Londressumitenl’estretordelBre-
xit,ihohafet–comfadosanys–sota
labatutamàgicadeSimonRattle; al
Royal Albert Hall, una de les me-
ques de la música, i als Proms, una
institució entranyable pel seu ves-
santpopular idivulgador:elsaficio-
natsfancuaduranthores,siguiquin
sigui el programa, el director i l’or-
questra, per estar-se drets al terra
de l’auditori.
No és que al món de la música

clàssica –i de l’art i la cultura en ge-
neral– hi hagi gaires partidaris del
Brexit.Nose sapmai, peròésdifícil
imaginar-se’ls enunconcert –mag-
nífic, per cert– per a coneixedors,
ambLesbandar-log, deCharlesKo-
echlin, iAmériques,d’EdgardVarè-
se,abansdel’intermediienquèdes-
prés del descans un monumental
desplegament de tres-centes veus,
integrat gairebé a parts iguals per
l’Orquestra Simfònica de Londres,
d’unabanda, i l’OrfeóCatalà i el seu
CorJove,del’altra,ambGeraldFin-
leydebaríton, interpretésEl festíde
Baltasar,delcompositoranglèsWi-
lliamWalton.
El retorn de l’Orfeó als Proms

–on el 2017 va cantar elGurrelieder
deSchönberg tambéa les ordres de
Rattle i en companyia del cor de la
Simfònica de la capital– forma part
d’un projecte d’obertura de fronte-
res que els últims anys l’ha portat a

la Xina, Alemanya, Itàlia, Viena o
Lisboa i a cantar (oho farà aviat) en
concertsdirigitsperGustavoDuda-
mel, sir John Eliot Gardiner, Paul
McCreeshoel finlandèsEsa-Pekka
Salonen. La seva reputació a escala
global ha augmentat demanera ex-
ponencial, i l’actuació de dimarts al
RoyalAlbertHall li vadonarunaal-
traempenta.
El festí de Baltasar és una obra

musical ivocalmentmoltexigent. I,
malgrat que feiamesos que els can-
tants de l’Orfeó assajaven al Palau
peralasevagrancitaalacapitalbri-

tànica, compenetrar-se amb el cor
de la Simfònica de Londres va ser
tot un desafiament per al qual no-
més es van poder preparar a partir
dediumenge,alesordresd’unRatt-
le molt exigent. Però la nota va ser
d’excel·lent.
Vacontribuirapal·liar lesdificul-

tats l’estretarelacióentreRattle (ex
de la Filharmònica de Berlín) i Si-
monHalsey, que és alhora el direc-
tor del cor de la Simfònica de Lon-
dres, director artístic dels Cors de
l’Orfeó Català i assessor artístic del
Palau de la Música, una triple co-
rona de què va fer gala abans del
concert en una entrevista en un

prestigiós programa radiofònic de
la BBC, a què va assistir amb un
grupdecantaires quevan introduir
l’audiència en temes com El rossi-
nyol i elCantde la senyera.
La delegació d’aquest vaixell in-

sígniade la cultura catalanavaarri-
baraLondresencapçaladaperJoan
Oller, director general de la Funda-
cióOrfeóCatalà-PalaudelaMúsica
Catalana, iMarionaCarulla, la seva
presidenta, amb el missatge de la
importància fonamental de la mú-
sica comapartde la vidade lesper-
sones i la seva capacitat transfor-
madora. Simon Halsey va destacar
davant els seus compatriotes el va-
lor d’integrar a l’Orfeó el Cor Jove,
elCordeCambra,elCorMitjansiel
Cor deNoies, i també el fet que tots
els cantants siguinamateurs.
El Promnúmero 44de la tempo-

rada va tenir una programació ar-
riscada i imaginativa. Va començar
ambLesbandar-log, deCharlesKo-
echlin, per al qual el compositor al-
sacià –emparentat ambel principal
dissenyador de la torre Eiffel i un
gran col·leccionista d’estils i influ-
ències– es va inspirar enEl llibre de
la selva, de Kipling. Després d’una
pausa breu, la Simfònica de Lon-
dres va fer la versió original d’Amé-
riques d’un altre francès, Edgard
Varèse, interpretació personal dels
sorollsdeNovaYork,onvaemigrar.
Després del descans, Rattle va diri-
girEl festí de Baltasar, espectacular
i nostàlgica descripció musical de
l’antiga Babilònia, que es va estre-
nar a Leeds el 1931 i que requereix
un cor i un desplegament de recur-
sostangransquel’aficiónotégaires
oportunitatsdegaudir-ne.

CHRIS CHRISTODOULOU

L’Orfeó actuant amb el cor i l’orquestra de la Simfònica de Londres, dirigits per sir Simon Rattle

L’OrfeóCatalàportaun
missatgedecatalanitat
i internacionalisme
aunLondressumit
enl’estretordelBrexit

CapRoig tanca
la 19a edició ambmés
de43.000 espectadors
BARCELONA Redacció

El concert solidari ofert ahir per
Ainhoa Arteta completava les
actuacionsnacionals i internaci-
onals que han format un cartell
eclèctic i de primer nivell al 19è
Festival de Cap Roig, una cita
que vol oferir una experiència
cultural a un públic ampli i di-
vers. Per l’escenari de Cap Roig
handesfilat artistesde la tallade
NileRodgers&Chic, Sting,Dia-
na Krall, Sílvia Pérez Cruz &
MarcoMezquida,BenHarper&
The Innocent Criminals, Liam
Gallagher, Pastora Soler, Luis
Fonsi,RozalénoJamieCullum.
OrganitzatperClipper’sLivei

impulsatper laFundacióBancà-

ria La Caixa i CaixaBank, el fes-
tival tanca l’edició amb 43.467
espectadors, entre els quals es
comptenaltsdirigentsdeforma-
cions polítiques i personalitats
del món social, cultural i espor-
tiu del país. La seva repercussió
econòmica també és rellevant: a
més de generar 200 llocs de tre-
ballestables,segonsunestudide
PwC, l’impacte al PIB català su-
peraels 18milionsd’euros.

espectadors ha
registrat el festi-

val en l’edició número 19

concerts s’han celebrat al
Jardí Botànic entre el 12

de juliol i el 21 d’agost

dels concerts van exhau-
rir entrades, com ara

Sting, Diana Krall i Luis Fonsi

és el percentatge
d’ocupació obtingut

Les xifres

JAUME GIRÓ

“La fundació ha
invertit 7milions
d’euros amillorar i
mantenir el recinte”

AMB EL SEGELL BIOSPHERE

El festival tornaa
compensar lesseves
emissionsdegasos
d’efectehivernacle

La repercussió econòmica del cer-
tamen en el PIB català supera els
18 milions d’euros. El festival gene-
ra 200 llocs de treball estables.
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