
Música en directe

C
atalunya compta amb un 
panorama musical en què 
hi ha festivals d’estiu per 
donar i per vendre, de ma-

nera que es podria pensar que les 
mostres tenen dificultats per dife-
renciar-se. Res més lluny de la reali-
tat: finalitzada la temporada de la 
majoria dels esdeveniments, les xi-
fres de balanç demostren que l’èxit 
no para de créixer. 

Els tres festivals estiuencs més 

Festivals

Les cites musicals  més destacades  

de l’estiu català obtenen xifres rècord 

malgrat la superabundància de mostres

destacats de Catalunya, Porta Ferra-
da, el Castell de Peralada i Cap Roig, 
tots a l’Empordà, han continuat 
creixent en aquesta edició, tot i que 
asseguren que els números no són 
la seva prioritat, sinó la qualitat de 
la programació. Porta Ferrada ha 
tancat amb 9.000 espectadors més 
que l’any passat, i Peralada, amb un 
increment de 500 assistents, men-
tre que Cap Roig, a l’espera de l’ac-
tuació final d’avui a càrrec de l’ita-
lià Andrea Bocelli, confirma que ha 
tingut un augment significatiu de 

GRACE CHÁVEZ 

BARCELONA

L’oferta creix  i els espectadors 

augmenten cada any, i no sembla que 

l’esbombada bombolla hagi d’esclatar

sense límit

públic. La mostra de Calella de Pala-
frugell haurà ofert al tancament de 
la seva 18a edició 29 actuacions, la 
xifra més elevada de la seva his -
tòria, de les quals 21 hauran esgotat 
les entrades. 

«Provem de diferenciar-nos amb 
les nostres propostes –destaca Iñaki 
Martí, director de Porta Ferrada, 
que se celebra a Sant Feliu de Guí-
xols–. De les 12 actuacions interna-
cionals, només n’hi ha hagut una 
que es podia veure fora del nostre 
festival, les altres 11 eren exclusives 
nostres. Aconseguir això a la lliga 
del pop i el rock és més difícil, però 
tot i així hem intentat allunyar-nos 
del cantat: Estopa només ha fet un 
concert a Sant Feliu, Jack Johnson 
igual i som l’únic festival en què ha 
actuat Ricky Martin». 

 
MANTENIR LA QUALITAT / L’objectiu no és 
créixer, sinó mantenir la qualitat de 
les propostes, que és el que ens atorga 
l’excel·lència –assenyala Oriol Aguilà, 
director de Peralada–. La nostra apos-
ta és la producció pròpia i aconseguir 
que aquestes produccions després es 
vegin en altres escenaris. Per exem-
ple, el gener de l’any que ve, la Mada-
ma Butterfly que estrenem el 2017 es 
representarà a la Royal Opera House 
de Muscat, a Oman».  

A cavall de Roses i Castelló d’Em-
púries, se celebra el festival Sons del 
Món, que amb només una proposta 
més en el programa que l’any pas-

JOSÉ IRUN MIQUEL GONZÁLEZ

Actuació de Luis Miguel 
al festival de Cap Roig.

Concert de Carla Bruni 
a la mostra de Peralada.

Salvador Sobral va actuar 
a Pineda de Mar.
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sat ha obtingut el 10% més d’es-
pectadors, un total de 22.498. 
«Penso que la clau està a combi-
nar artistes internacionals com 
Gloria Gaynor i Michael Nyman; 
cantants nacionals de la talla de 
Sergio Dalma i Antonio Orozco, i 
formacions catalanes amb molt 
de ganxo, com Els Catarres, Joan 
Dausà i Sau30», destaca el direc-
tor Xavi Pascual. 

La peculiaritat d’aquesta cita 
recau en la voluntat de maridar 
vins de la DO Empordà amb mú-
sica. «Per a cada artista que ac-
tua seleccionem un vi que és 
ideal per beure mentre estàs ve-
ient l’actuació. Té èxit», indica 
Pascual, que remarca que els 
agradaria augmentar el nom-
bre d’actuacions, però mante-
nint els espais amb què comp-
ten ara mateix –i que segons 
Pascual són «cap de cartell»–: la 
ciutadella de Roses i la basílica 
gòtica de Santa Maria, a Caste-
lló d’Empúries. 

 
ENTRADES ESGOTADES / D’altra 
banda, sis de les actuacions del 
veterà Festival de Torroella de 
Montgrí han esgotat entrades i 
la seva directora, Montse Faura, 
valora aquesta 38a edició de for-
ma positiva «a nivell de qualitat 
i resultats artístics, amb propos-
tes singulars i grans noms de la 
clàssica.»  

Més al sud, a Pineda de Mar 
(Barcelona), a l’ARTS d’Estiu li 
queden dues actuacions per 
penjar el cartell de tancat, però 
ja ha superat àmpliament els 
13.000 assistents que va regis-
trar l’any passat. En aquesta 
vuitena edició ha comptabilit-
zat fins ara 20.000 assistents, 
una quantitat que s’explica en 
bona mesura per l’augment del 
nombre d’actuacions, quatre 
més que el 2017. «Vam néixer el 
2011 i en aquell temps ja es deia 
que hi havia un excés de festi-
vals. Malgrat això provem de 
distingir-nos dels altres fent ho-
nor al nostre nom, provant de 
mostrar totes les arts possibles», 
explica Xevi Gómez, director de 
la mostra. Aquest estiu, a més 
de concerts de cantants desta-
cats com Pastora Soler, Juanes i 
Salvador Sobral, han comptat 
amb la bailaora Sara Baras o di-
versos humoristes. 

«Hem crescut cada any i això 
implica canviar d’espai. Vam co-
mençar fent actuacions al Teatre 
de Pineda de Mar, que té una ca-
pacitat de 200 persones, i hem 
acabat a Can Fuster, on hi caben 
fins a 3.500 espectadors», comen-
ta. A més han comptat amb un 
espai nou al Complex Esportiu 
Can Xaubet. 

«Els nostres plans de futur 
són concentrar tots els especta-
cles al mes d’agost per arribar a 
un públic més comarcal i nacio-
nal i millorar l’oferta gas-
tronòmica. També estem pen-
sant a incloure una oferta infan-
til, una mena d’ARTS d’Estiu 
Kids», remarca González. H

Porta Ferrada, 
Peralada i Cap 
Roig  han crescut, 
però diuen que  
la seva prioritat 
és la qualitat

La peculiaritat  
de Sons del Món  
recau en la 
voluntat de 
maridar vins de 
la DO Empordà 
amb música

JORDI CALVERA
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