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Peraladamenys
clàssic icondensat

El festival d’estiu programa Serrat i Sabina junts, Bosé, Poveda amb
orquestra, dues òperes, tres ballets i un Èsquil ‘made in’ Bieito

Marta Porter
BARCELONA

El Festival Castell de Pera-
lada està de canvis. El di-
rector artístic, Luis López
de Lamadrid, presenta la
seva última temporada,
feta en col·laboració amb el
nou director entrant, Josep
Maria Gual. Les principals
novetats, de cara el públic,
són que la nova temporada
equilibra l’oferta de música
clàssica amb les propostes
més populars; a més, els es-
pectacles es concentren en
el temps, del 20 de juliol al
19 d’agost, amb funció gai-
rebé diària, i s’amplia l’ofer-
ta infantil a quatre especta-
cles –musical, clàssica, tea-
tre i jazz.

Malgrat la reducció de
l’oferta, els amants de la
música clàssica seguiran
gaudint de les nits als Jar-
dins del Castell. En la pre-
programació que es va pre-
sentar ahir a la premsa, el
certamen ofereix dues es-
trenes operístiques: la nova
producció del festival, Els
contes de Hoffmann amb
direcció escènica de Linday
Kemp i les veus d’Aquiles
Machado i María José Mo-
reno; i la producció de l’He-
likon de Moscou d’El barber
de Sevilla, de Rossini. A
més a més, Yuri Temirka-
nov oferirà un concert de
Txaikovski amb l’Orquestra
de Sant Petersburg, la so-
prano Ainhoa Arteta amb
l’Orquestra de Cadaqués, la
soprano Sondra Radva-
novski i la mezzo Sonia Ga-
nassi amb la Simfònica del
Liceu, la música d’El Miste-
ri d’Elx amb l’Orquestra
Barroca Valenciana i, final-
ment, un recital de flauta i

arpa amb Francesca Canali
i Letizia Belmondo.

El ballet estarà represen-
tat per Julio Bocca, que pre-
senta el seu nou espectacle,
Adiós hermano cruel, i pel
Boston Ballet, que ofereix
un doble programa: La Sy-
lphine i Classic Balanchine.

El jazz i el flamenc gua-
nyen representativitat de la
mà d’Al Jarreau amb Geor-
ge Benson, el Keith Jarret
Trio i, en gospel, els Camp-
bell Brothers. La poderosa
veu de Miguel Poveda esta-
rà acompanyada per la for-
mació orquestral Simfo-
nietta de Porta Ferrada, a

més de Chicuelo; hi haurà
la Nit de Rumba Catalana, i
el Ballet Flamenco de An-
dalucía dirigit per Cristina
Hoyos presentarà Roman-
cero gitano, de Lorca.

Finalment la música més
comercial arribarà de la mà
de Miguel Bosé amb convi-
dats sorpresa, Carlos
Núñez interpretant les
seves pròpies bandes sono-
res amb l’Orquestra d’An-
dorra, i el concert estrella
que tancarà el festival, Ser-
rat i Sabina junts dalt l’es-
cenari intercanviant-se re-
pertori a l’espectacle Dos
pájaros de un tiro.

Finalment, en teatre, Ca-
lixte Bieito proposa l’adap-
tació d’un text d’Èsquil en
versió de Pau Miró: Los
Persas. Rèquiem por una
guerra, també estrena.

López de Lamadrid va
destacar que cada any hi
haurà un espectacle dedicat
al traspassat assessor artís-
tic del certamen, Luis Po-
lanco, i Gual va anunciar
que també hi haurà una nit
solidària amb una ONG. El
conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, va recol-
zar el festival més enllà de
les paraules, amb una apor-
tació de 260.000 euros. ■

Ainhoa Arteta (1), Miguel Poveda (2) i el director escènic Lindsay Kemp (3) participen en el festival empordanès ■ ARXIU

‘El Barber de
Sevilla’ i ‘Els
contes de
Hoffmann’
conformen
l’oferta operística

ElMonegros
DesertFestival
segueix
creixent

David Broc
BARCELONA

El raper californià Snoop
Dogg, absoluta llegenda viva
i en plena forma, els brità-
nics Underworld, referent
clau en l’explosió popular de
la música electrònica als 90,
i l’andalusa Mala Rodríguez,
una de les figures impres-
cindibles en l’àmbit del hip-
hop estatal, són els caps de
cartell de la tretzena edició
del Monegros Desert Festi-
val, un dels esdeveniments
més importants del món en
matèria de música de ball
que el proper 7 de juliol tor-
narà a convocar més de qua-
ranta mil persones en ple
desert aragonès.

Un cop més, l’ambiciós
festival organitzat per Joan
Arnau, també responsable
de l’emblemàtica discoteca
de Fraga Florida 135, es
planteja nous reptes de mi-
llora. Aquestes millores
tenen a veure amb l’amplia-
ció del recinte, que incorpo-
ra un nou escenari dedicat
al hard-techno, un subgène-
re que, com afirma Arnau,
“necessitava un espai propi
tenint en compte la gran de-
manda que genera entre el
públic més jove”. De fet, el
hard-techno o schranz és un
dels estils amb més capaci-
tat de convocatòria del mo-
ment, fet que no podia pas-
sar desapercebut als res-
ponsables del festival.

A aquest llaminer reclam
també s’afegirà l’escenari
Red Bull Music Academy,
dedicat a propostes noves i
prometedores i, per rema-
tar la feina i matar la gana,
es recuperarà el càtering de
barbacoa que molts adeptes
i seguidors del festival de-
manaven des de fa temps.

Snoop Dogg, Underworld
i Mala Rodríguez, que pre-
sentarà el seu nou disc, són
elsgransatractiusdelcartell,
però no els únics. Grups com
Autechre, Asian Dub Foun-
dation, The Orb, Pet Duo,
Slam o The Black Dog, i DJs
de prestigi completen una
proposta que vol tocar tots
els estils possibles en matè-
ria electrònica sense renun-
ciar en cap moment al con-
ceptedecartelldequalitat. ■
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