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Cap Roig ultima l’escenari on actuaran
els millors en cadascun dels gèneres
 El director del festival, Juli Guiu, destaca el bon ritme de venda d’entrades a deu dies del concert inaugural de Sting
ROBIN TOWNSEND/EFE

PALAFRUGELL | EFE/DdG

El director del festival de Cap
Roig, Juli Guiu, es declara inquiet,
deu dies abans de l'estrena de l'edició d'aquest any, que inaugurarà el britànic Sting el  de juliol, i
destaca la qualitat d'una cita que
es programa amb la intenció de
comptar amb els millors músics en
els seus diferents estils.
«Intentem tenir els cap de cartell en cadascun dels seus gèneres», ha explicat Guiu en una entrevista, en la qual ha subratllat que
l'objectiu és «acollir tot el ventall de
públic possible i que vingui el màxim de gent».
Cap Roig busca els millors en l'apartat internacional, però també
en l'espanyol, català o infantil, segons ha concretat el seu director,
qui ha precisat que aquesta vocació d’oferir el més destacat del
panorama musical comporta que
molts concerts hagin esgotat localitats quan encara falten deu
dies per a la inauguració.
«Per a Lady Gaga no en queda
cap, per a Sting molt poques, per
al primer concert de Pablo Alborán no queda res, tampoc per al
primer d'Alejandro Sanz ni per a
l'espectacle de Peppa Pig, i hi ha un
volum d'actuacions per a les quals
queden molt poques entrades», assenyala Guiu.
Puntualitza el director, sobre la
fórmula del festival, que «tot sorgeix en sis setmanes, per això és

LES NITS AL JARDÍ BOTÀNIC

ESCENARI A L’AIRE LLIURE
Un total de 2.118 localitats
Les graderies de l’escenari tenen capacitat per a 2.118 espectadors. Els concerts són a l’aire
lliure en un dels jardins botànics més
importants de la Mediterrània.



importantíssim obrir-se al màxim
de públic possible». Aquesta mentalitat permet que Cap Roig tingui
un important nombre d'espectadors procedents de «França, Anglaterra o Holanda, que estan per
la zona» a l'època d'estiu, explica
el director del festival.
«Intentem acostar-nos al màxim
de públic, però sense perdre la línia de grans artistes», afegeix Juli
Guiu, qui admet que està «amb
moltíssimes ganes i il·lusió» per
l'arrencada del festival.
«Ja comença el cuquet, així que
tinc ganes que es doni el tret de
sortida», ha conclòs Guiu, que
haurà d'esperar encara fins al  de
juliol per assistir a aquest primer
concert a càrrec del britànic Sting,
el compositor, cantant i activista
que va formar part del legendari
grup The Police.
L'edició d'aquest any comptarà
amb altres destacats artistes internacionals, com Lady Gaga, que
formarà duo amb Tony Bennet, Ju-

MÚSICA

El festival de Canet
d’Adri tindrà Mariona
Aupí i Tom Hagan
GIRONA | DdG

Mariona Aupí i Tom Hagan actuaran al festival De la Sorra al Pati
que tots els diumenges de juliol i
agost s’ha programat al Pati del restaurant Ca La Montse, a Canet
d’Adri, amb la idea que després
d’un diumenge de platja, tancarse a casa no és el que ve més de
gust. Les actuacions començaran
el  de juliol amb les havaneres de
Les Anxovetes, per continuar amb
The Howlin’Dogs (/), Mariona
Aupí i Carlos Cros (/), The Dirty Club (/), Tom Hagan & The
Sweet Lies (/), TH Magic Skull
(/), Carmen  (/) i Elena la
Machana (/). Es tracta d’una
oferta de concerts i sopars a partir de les  del vespre.
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Aidita Méndez pinta les
ﬂors del Pla de l’Estany
BANYOLES | A.S.

Aidita Méndez ha plasmat les
plantes i flors del Pla de l’Estany en
les seves pintures, i ara les exposa
al Museu Arqueològic de Banyoles.
La mostra es va inaugurar el passat dia  i es perllongarà fins al 
de setembre. La pintora banyolina
interpreta en les seves pintures la
flora comarcal, especialment la
de le sproximitats de l’Estany. El
mateix Museu Arqueològic està a
punt d’inaugurar una altra exposició de caire naturalista, les fotografies del XIV concurs fotogràfic de
natura organitzat per Limnos.

Sota ﬂames solars, els operaris enllesteixen detalls de la impressionant graderia.

cita internacional d'aquest tipus.
Els concerts es fan a l’aire lliure
i les graderies tenen una capacitat
per acollir . espectadors. Un
dels atractius del festival és la possibilitat de gaudir de l’experiència
gastronòmica del restaurant Via
Veneto, premiat amb una estrella
Michelin de forma ininterrompuda des de fa  anys.

lieta Venegas i Passenger, mentre
que del panorama nacional destaquen, a més d'Alejandro Sanz i
Pablo Alborán, altres figures com
Antonio Orozco, Miguel Bosé, Bustamante i Rosario. La representació catalana comptarà amb Els
Amics de les Arts, Joan Miquel
Oliver, Mishima, Blaumut o Deudeveu, mentre que el públic in-

fantil tindrà espectacles com els de
Peppa Pig o SP.
El festival de Cap Roig es prolongarà del  de juliol al  d'agost
i tindrà lloc als jardins de Cap
Roig, un dels jardins botànics més
importants de la Mediterrània, on
els operaris procedeixen aquests
dies al muntatge de l'escenari i tota
la infraestructura que precisa una

LITERATURA

La «Revista de Girona» difon
el treball més complet sobre
les discoteques gironines

L'Arxiu Nacional obre
al públic el fons
personal de Porcel
BARCELONA | EFE/DdG

Just el dia en què es compleixen
els sis anys de la mort de l'escriptor Baltasar Porcel, s'ha presentat
l'exposició retrospectiva que s'inaugurarà al novembre al Palau
Robert de Barcelona sobre el seu
món literari, i s'ha donat a conèixer que els seus fons, cedits a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ja es
poden consultar. El conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, acompanyat per la vídua de l'autor mallorquí, Maria-Àngels Roque, i altres personalitats van remarcar
ahir que Porcel, al qual considera
com una de les figures «més rellevants» de la literatura catalana,
va deixar una «obra immensa, extraordinària».

DdG

GIRONA | DdG

El treball més complet sobre les
discoteques gironines, Una gran
pista de ball, concebut també com
una «guia de les discoteques gironines», veu la llum en el nou número de la Revista de Girona, ja en
distribució. Coordinat pel periodista Xavier Castillon, el dossier vol
preservar la memòria d’una locals
d’oci nocturn que van tenir importància en la vida de molta gent.
Des del mític Tiffany’s de Platja d’Aro passant pel Chic de Roses, el
Mariscal de l’Estartit i sense oblidar el Skinsad de Banyoles, es revisen desenes de locals i les activitats que allà es duien a terme.

Cartell de la discoteca Paladium.

