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El cantautor cubà Pablo Mila-
nés actua aquest divendres a l’à-
gora grega d’Empúries, un espai
màgic i històric vora el mar, que
l’artista estrena com a escenari
nou del Festival Portalblau, de
l’Escala, on també actua, dissab-
te, Rozalén. 

Milanés és  el cap de cartell d’a-
questa edició del festival Portal-
blau 2016 que va arrencar el cap
de setmana passat amb les veus
de Lídia Pujol i Les Anxovetes.
Els dos concerts formaven part
del primer cicle tast de vins mu-
sicats DO RE VI, que marida la
música amb els vins de la Ruta del
Vi DO Empordà, tot inaugurant

el Festival amb les entrades esgo-
tades. 

La proposta va tenir una molt
bona acollida entre els especta-
dors que van valorar, sobretot, la
possibilitat de tastar, al llarg dels
concerts, diferents vins escollits
especialment en funció de cada
estil musical. El primer cap de
setmana d’actuacions  es va com-
pletar amb l’espectacle familiar,
diumenge passat, de la compa-
nyia Circo Pitanga i  la seva pro-
posta Somnis d’estiu.

Temes inoblidables
Amb més del 70% de les entrades
venudes, el cantautor cubà oferi-
rà el seu únic concert a Catalunya,
on repassarà la seva  trajectòria
musical amb més de 40 àlbums
en solitari. L’intèrpret de la Nova
Troba Cubana presentarà les se-
ves creacions sense oblidar els
seus grans èxits, com Yolanda, El
amor de mi vida o El breve espa-
cio, entre altres. 

Pel que fa a Rozalén, aquest és
el seu primer concert en terres gi-
ronines. La cantautora manxega
interpretarà cançons de Quién
me ha visto... el seu àlbum debut,

i  Con derecho a... un treball on es
combinen de nou les seves in-
quietuds socials amb lletres que
aborden temes tan quotidians,
que la connexió amb el públic és
instantània. 

Així mateix, divendres, a les sis
de la tarda, el filòsof i eurodipu-

tat Josep Maria Terricabras tan-
carà el cicle Europa en la cruïlla:
crisi, refugiats i protagonistes, a
l’Alfolí de la sal, en el qual ja han
participat l’escriptor grec Petros
Màrkaris i el director de l’ONG
Proactiva Open Arms, Òscar
Camps.
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Pablo Milanés i
Rozalén, a l’àgora
grega d’Empúries

Lídia Pujol i Les Anxovetes han inaugurat amb gran èxit i totes les
entrades venudes d’aquests primers concerts. El públic ha aplaudit els
concerts i ha valorat positivament la unió de música i vi, dins el cicle.
Pablo Milanés arriba al Portalblau per interpretar les cançons que l’han
consagrat dins el món de la música. La cantautora manxega Rozalén
enlluernarà el públic amb les seves lletres soprenents i especials.
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Èxit dels primers concerts S’uneix la música i el vi
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El cantautor cubà arriba amb més del 70% de
les entrades venudes i  per a l’artista manxega
aquest és el primer concert en terres gironines
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Ja fa uns quants anys que cada
estiu m’apropo uns dies al Festi-
val de Teatre d’Avignon on sem-
pre es troben propostes escèni-
ques interessants provinents
d’arreu del món. 

Aquest any, la meva sorpresa
ha estat trobar-me amb l’Or-
questra de Cambra de l’Empor-
dà i el seu espectacle Concerto a
tempo d’umore, dirigit per en Jor-
di Puntí, que està programat des

del 7 fins al 30 de juliol en un tea-
tre amb més de 300 localitats on
està obtenint un gran èxit. 

L’any passat, l’OCE ja va actu-
ar al Festival de la Provença fran-
cesa, amb aquest espectacle,
aconseguint un gran èxit de pú-
blic.

Llarga trajectòria
No havia pogut veure l’espectacle
en les dues ocasions que s’ha pre-
sentat al Festival Còmic de Fi-

gueres i, veritablement, he hagut
d’anar una mica lluny per gaudir-
lo. Però, ha valgut la pena veure
tota una sala dempeus aplaudint
un grup empordanès amb un es-
pectacle creat a la nostra ciutat;
un espectacle veritablement di-
vertit, molt professional,  i que, de
ben segur, tindrà molta més vida
després de l’excel·lent acolliment
que ha tingut en el festival teatral
més important d’Europa (amb el
permís d’Edimburg!).

FIGUERES | J. M. CORTADA PUIG/REDACCIÓ

L’OCE visita de nou el Festival d’Avignon

Imatge de l’actuació de l’OCE, al Festival. JOSEP MARIA CORTADA

CONCERT PABLO MILANÉS
� Agora grega d’Empúries
� Divendres, a les 22.30 hores.
CONCERT ROZALÉN
� Agora grega d’Empúries
� Dissabte, a les 22.00 hores
XERRADA J. M TERRICABRAS
� Alfolí de la sal 
� Divendres, 18.00 hores.

LES ACTUACIONS

L’Ajuntament de Figueres ha
definit el jurat que formarà part
de la primera edició de la Mostra
d’Art i Cultura Contemporània
(MACC) de Figueres, una pro-
posta que pretén potenciar la
producció, difusió i exhibició de
l’art contemporani a la ciutat i en-
tre tots els artistes, al mateix
temps que vol afavorir la profes-
sionalització del comissariat
d’art. El jurat estarà integrat per
Ferran Barenblit, director del
Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA); Glòria
Bosch, directora d’Art de la Fun-
dació Privada Vila Casas, i Pilar
Parcerisas, crítica d’art i comissà-
ria d’exposicions, tres experts en
la matèria que es troben entre els
màxims exponents de l’Art Con-
temporani a Catalunya actual-
ment.

El termini de presentació de
projectes és fins a l’11 d’agost i
han de reunir obres d’artistes que
resideixin, treballin o hagin tre-
ballat anteriorment a Figueres, a
la comarca de l’Alt Empordà o a
la província de Girona. El projec-
te seleccionat s’inclourà en el pro-
grama d’activitats del Museu de
l’Empordà durant la tardor del
2016. 
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Defineixen el
jurat de la
primera Mostra
d’Art i Cultura
Contemporània

El director del MACBA, 
F. Barenblit, i Glòria Bosch,
de la Fundació Vila Casas,
en són membres
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