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Peralada arriba al 90 per cent d'ocupació

El Festival Internacional de Música Castell de Peralada ha tancat les portes de la seva 18a edició
amb un balanç positiu pel que fa a la resposta del públic
Redacció

Prop de 30.000 espectadors i un 90 per cent d'ocupació són les dades d'un certamen que va arrencar el
passat 16 de juliol amb el violinista Maxim Vengerov i l'Orquestra Filharmònica Arturo Toscanini, i que
ahir es va cloure amb la presentació dels ballets El sombrero de tres picos i El café de Chinitas a càrrec
del Centro Andaluz de Danza. Justament aquest espectacle és indicatiu d'una de les línies conductores
de la programació d'enguany a Peralada, la recuperació dels treballs escenogràfics i de vestuari de
Salvador Dalí, mai vistos fins ara en escenaris europeus.

Tant aquest espectacle com Dalidance han penjat el cartell d'exhaurides les localitats. Les altres
propostes de Peralada que també han assolit el ple d'ocupació són el concert de Bebo Valdés, les dues
representacions de l'òpera de Puccini Madama Butterfly, amb Cristina Gallardo-Domás al capdavant, el
concert Serrat simfònic del Noi del Poble-sec amb l'OBC (formació que per primer any ha assumit la
condició d'orquestra resident del festival), el cineasta Woody Allen amb The New Orleans Jazz Band, el
guitarrista Paco de Lucía i les dues sessions del Ballet Nacional de Cuba dirigit per la mítica Alicia
Alonso amb La ventafocs.

Apostes de risc
El festival reconeix, tantmateix, l'escàs públic que va assistir a dues de les ofertes operístiques
d'enguany: l'estrena absoluta de 1714-Món de guerres i El cas Makropoulos de Janácek amb el teatre
Helikon de Moscou. En tot cas, el festival destaca, en un comunicat fet públic ahir, el ressò mediàtic de
la primera peça, una mostra de l'aposta del certamen "per la creació d'òpera contemporània sobre
temes d'actualitat" així com per donar oportunitat als joves valors. L'experiència, en tot cas, ha estat
"molt positiva per a pròximes apostes". Peralada "no ha fet més que reafirmar les seves senyes
d'identitat, pel que fa a l'atenció a la lírica i a la dansa, el seu caràcter multidisciplinari, la seva aposta
clara per la creació pròpia, per l'eclecticisme de músiques amb la màxima qualitat possible i pel seu
suport permanent pels nostres artistes".
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