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quests dies en què la
pluja sembla que ha
decidit posar fi a un es-

tiu que tampoc no sembla que
hagi acabat d'arribar, m'ha vin-
gut al cap una de les cançons
del Duo Dinámico que parla,
precisament, del final de l'es-
tiu. 

Amor de verano és, evident-
ment, com moltes altres de les
seves cançons, un tema d'a-
mor, del record d'un bon amor
d'estiu, de quan les vacances
duraven algunes setmanes i les
relacions es podien convertir
en alguna cosa seriosa, tot i te-
nir la certesa absoluta que la
cosa s'acabaria a tocar el mes

de setembre. 
El gran poeta grec Konstan-

dinos Kavafis cantava tot so-
vint al record de l'amor, amb
una sensualitat i uns versos ad-

mirables, i ara són les cançons
(tot i que no voldria fer, déu
m'en guard, cap parale·l·lisme
entre Kavafis i el Duo Dinámi-
co) les que ens apropen els re-
cords estiuencs.

Els que ja tenen una certa
edat recordaran, probable-
ment emocionats, el capítol fi-
nal de la mítica sèrie Verano
Azul en que l'estiu s'acabava al
ritme d'aquella cançó del Ma-
nolo y Ramón. Chanquete ha-
via mort i la felicitat de l'estiu
també moria. Quantes llàgri-
mes vam vessar!! (encara que
molts ara pretenguin fer-se els
homes -i dones- durs). Amb la
presència de la cançó a la sèrie,

la trajectòria del Duo Dinámi-
co va agafar una nova revolada,
ja que, de fet, el tema era d'al-
guns anys enrera. 

I és que, d'ençà de la seva
formació com a conjunt, l'any
1958, sempre han estat més o
menys present al panorama
musical, amb molts temes que
formen part de la banda sono-
ra de més d'una generació. De
fet, parlar d'estiu i del Duo Di-
námico és tot una. El grup no
seria res sense els molts festi-
vals estiuencs en què van parti-
cipar (Festival de la Canción
del Mediterráneo, Festival Cos-
ta Verde, Benidorm, als anys
60), i moltes de les actuacions

(gales es dèien llavors) que es
feien al llarg de les setmanes
de bon temps, de la mateixa
manera que la història d'a-
quests festival no hagués estat
la mateixa sense la presència
del Duo Dinámico. De la ma-
teixa manera que l'any 1961 el
tema Quisiera ser va ser oficial-
ment batejat com a cançó de
l'estiu; ara que la pluja, aquesta
pluja que sembla de tardor,
continua caient i que ens vol
indicar que sí, que l'estiu s'aca-
ba, com mínim de manera
emocional, ens queda allò de
«el final del verano, llegó y tu
partirás, yo no se hasta cuan-
do, tu este amor recordarás»...

A
AMORS QUE ACABEN
AMB L’ESTIU

«”Amor de verano” és un tema
d’amor, del record d’un bon
amor d’estiu, de quan les
vacances duraven setmanes»

Ramon Moreno

La 34a edició del Festival de
Torroella de Montgrí, que es tan-
carà avui amb un concert gratuït a
la plaça de la Vila a càrrec de Jor-
di Molina i Pere Pau Ximenis,  ha
atret un total de 13.500 especta-
dors, el que suposa un total de
3.000 més que en l’edició anterior.
Això s’ha traduït en una ocupació
mitjana del 87,66%, fet que ha
deixat molt satisfets els organitza-
dors. L’any que ve, la 35a edició del
certamen es concentrarà total-
ment al mes d’agost, que és quan
la majoria de gent té vacances. 

La directora del Festival, Mont-
se Faura, creu que diferents factors
han jugat a favor de l’augment
d’espectadors. Per una banda, s’ha
augmentat el nombre de propos-
tes artístiques, amb un major nom-
bre d’orquestres convidades, la
consolidació de l’Espai Ter com un
Auditori molt ben valorat pel pú-
blic i l’augment de l’aforament, ja
que s’ha passat de les 441 a les 635
localitats. 

A més, afegeix Faura, també
han funcionat molt bé les noves
propostes musicals, com per ex-
emple la primera edició del Jazz
Festival L’Estartit, que ha inclòs
cinc concerts de pagament, dos de
gratuïts i diverses jam sessions. Per
la seva banda, el Fringe Festival de
Torroella ha convidat més de 130
joves músics a oferir les seves pro-
postes musicals a diferents espais
culturals de la ciutat. 

En aquest sentit, Faura qualifi-
ca de «molt positiu» l’increment de
nous públics amb propostes di-
versificades com el jazz i el Fringe,
ja que la ràtio de mitjanes d’edat ha

baixat, fins i tot en músiques com
la clàssica, «fet molt important i ne-
cessari per a la renovació dels pú-
blics».

En total, l’Espai Ter ha progra-
mat quinze concerts de pagament,
entre els quals destaquen els èxits
obtinguts per les formacions Eu-
ropa Galante, dirigida per Fabio
Biondi; l’Akademie für Alte Musik
Berlin i el concert de Jordi Savall
amb Le Concert de Nations, que
estava previst per ahir a la nit.

També van obtenir una bona res-
posta la innovadora proposta dels
Tambors de Kodo i els concerts de
piano de Katia i Marielle Labèque,
Alexei Volodin, Ingor Wunder i
Joaquí Achúcarro, que va cele-
brar el 25è aniversari del seu debut
al Festival. 

Orquestres i piano
De cara a l’any que ve, Faura va
avançar que el Festival se centra-
rà en el mes d’agost i que seguirà
oferint concerts amb orquestes, in-
closa la pròpia del festival -l’Aca-
dèmia 1750- i el ja habitual apar-
tat dedicat al piano. 

Pel que fa al Jazz Festival l’Es-
tartit, s’amplirà l’oferta de partici-
pació ciuadana i es potenciaran les
col·laboracions amb festivals de
jazz internacionals. Finalment, el
Fringe Torroella Festival ampliarà
la seva oferta amb la convocatòria
de joves músics a nivell interna-
cional. 

TORROELLA DE MONTGRÍ | DdG 

El Festival de Torroella
de Montgrí tanca amb
13.500 espectadors  
El certamen, que ha incorporat el Jazz Festival L’Estartit i el Fringe,

ha sumat 3.000 nous visitants i ha tingut una ocupació del 87,6% 


El pianista Joaquín Achúcarro va actuar el passat dia 19. 

MARTÍ ARTALEJO
La Federació Catalana d’Asso-

ciacions de Restauració i Musicals
(Fecasarm) considera que prohi-
bir la celebració del 25è Còctel
Rambo de Llafranc, tal com ha fet
la Generalitat, provocarà un dany
econòmic tan gran que és pràcti-
cament  impossible de quantificar.
«És un atractiu turístic de dimen-
sió estatal i genera un gran volum
de negoci a tots els locals de les ro-
dalies. És una activitat que s’hau-
ria hagut de protegir i promoure,
perquè s’havia convertit en tota
una institució a la Costa Brava», as-
senyala el secretari general de la
Fecasarm, Joaquim Boadas de
Quintana. «És el mateix que si es
prohibissin les havaneres, que
també omplen els bars i restau-
rants del voltant», afegeix. El Còc-
tel s’havia de celebrar aquesta nit.

Boadas de Quintana explica
que des de la Fecasarm s’havia par-
lat amb l’Ajuntament per tal de
buscar solucions per a la insegu-
retat, la brutícia i el botellón, que
eren les principals preocupacions
del govern local. «S’havia ofert de
fer un pla d’autoprotecció, amb un
control estricte per tal que no en-
trés gent amb ampolles ni menors
d’edat. Si hi hagués hagut voluntat
política, s’hauria pogut fer igual»,
assenyala, tot considerant que el
problema s’ha «sobredimensio-
nat». «De botellónn’hi ha a tot ar-
reu: a Platja d’Aro, per exemple, en
un mes i mig hi ha hagut 300 de-
núncies per aquest tema. És el
nostre pitjor enemic, però n’hi ha
a tot arreu i el Còctel Rambo no era
cap excepció», indica. 

Així doncs, el responsable de la
Fecasarm assegura que, amb la

prohibició, «tots els locals de la
zona hi perden, perquè tenia un
poder d’atracció de públic im-
pressionant». «Crec que és un er-
ror molt gran haver-ho prohibit»,
afegeix. Per això, considera que
«seria molt bo que la Generalitat es
replantegés la situació i es pogués
dur a terme l’aconteixement abans
d’acabar l’estiu».

Trobada multitudinària
De moment, però, tot fa pensar
que aquesta nit, en què s’havia de
celebrar el Còctel, centenars de
persones s’acostaran a Llafranc
esperant algun tipus de celebració.
«Jo sóc partidari de què no hi va-
gin, perquè hi pot haver desordres
públics i no hi haurà control, i en
canvi si s’hagués autoritzat la fes-
ta hi hauria totes les mesures de se-
guretat necessàries», conclou Boa-
das de Quintana. 
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La Fecasarm critica que
no es pugui fer i considera
que s’hauria hagut de
«promoure i protegir» 



«Prohibir el Còctel
Rambo és com prohibir
les Havaneres»

Carles Bisbe, àlies «Rambo». 

ANIOL RESCLOSA

LA DADA 

D’ocupació mitjana 
Enguany s’ha incrementat l’afora-
ment, tot passant de les 441 a les
635 localitats. A més, les noves pro-
postes com el Jazz Festival i el Frin-
ge també han funcionat molt bé. 

87,66 PER CENT 

Boadas de Quintana creu que
prohibir l’esdeveniment és un
error, ja que generava un gran
volum de negoci al seu voltant
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