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● Més que la presentació
de la vint-i-cinquena en-
trega de la revista Jaç, la
d’ahir al Jamboree va ser
una trobada històrica de
músics i activistes del jazz
a Catalunya. Entre els pro-
tagonistes de la fotografia
de família que va clausurar
l’acte s’amagaven bona
part dels participants en
els «cent millors discos del
jazz català», triats per la
revista Jaç després de con-

sultar 25 periodistes espe-
cialitzats. Poc abans, Jordi
Sabatés, sol al piano, va
fer un breu repàs a Vampy-
ria, el disc que va fer amb
Tete Montoliu el 1974 i
que encapçala el rànquing.
«La història d’aquest disc
és laberíntica, quasi no em
crec que sigui aquí», va
concloure el pianista des-
prés d’enumerar els pro-
blemes de descatalogació
que encara ara el conti-
nuen castigant. «Es va fer

un dia de nou a onze, tot
amb primeres preses, amb
una innocència alegre», va
afegir-hi.

La llista –en la qual
s’honora amb posicions de
privilegi el New York-Bar-
celona Crossing, de Mehl-
dau, Sambeat i els ger-
mans Rossy; Al Palau, de
Tete Montoliu; Aurora,
d’Agustí Fernández, i Ibe-
ria, de Música Urbana– es
pot consultar en l’últim
Jaç, ja als quioscos.

«Jaç» situa «Vampyria» al capdavant
dels cent millors discos del jazz català

G. V. / Barcelona

Músics i altres representants del sector jazzístic català, ahir a Barcelona. / ANDREU PUIG

«Posem fi una vegada per
totes a l’única crisi amena-
çadora, que és la tragèdia
de no voler lluitar per su-
perar-la.» Aquesta frase
d’Einstein va servir ahir a
Joan Maria Gual, director
del Festival Castell de Pe-
ralada, per emfatitzar
l’«esforç personal i em-
presarial» que s’ha reque-
rit per dibuixar la 23a edi-
ció de la mostra, que final-
ment ha pogut igualar els 3
milions i mig d’euros de
pressupost del 2008.

El festival, el tercer que
dirigeix Gual, oferirà 31
espectacles, en una línia
marcada pel mateix eclec-
ticisme –sovint extrem–
que ha definit Peralada úl-
timament. No hi faltaran
artistes habituals, com ara
Joan Manuel Serrat (en
l’espectacle antològic que
fa temps que efectua amb
l’únic acompanyament de
Ricard Miralles al piano),
la soprano guipuscoana
Ainhoa Arteta (que pre-
sentarà el seu darrer tre-
ball, La vida) o Ramon
Oller (que, després d’esce-
nificar Madama Butterfly i
Carmen en edicions ante-
riors, torna aquest estiu
amb una adaptació del Bo-
lero), però també hi haurà
espai per a propostes de
perfil més inaudit, com ara
l’únic concert a l’Estat de
la cantant britànica d’ori-
gen georgià Katie Melua,
l’estrena absoluta de
l’únic sextet de corda
compost per Txaikovski a

càrrec del ballet creat fa
poc per Ángel Corella o el
que, indubtablement, és
un dels grans reclams
d’enguany: l’actor John
Malkovich, amb dues so-
pranos i l’Orchester Wier-
ner Akademie, narrant la
història de Jack Unterwe-
ger, un assassí en sèrie
austríac condemnat el
1974 per la mort de dotze
prostitutes i que, des de la
presó, es va convertir en

escriptor.
Peralada 2009, d’altra

banda, tindrà una forta
presència del flamenc, si-
gui per mitjà d’una òpera
(Fedra, de Jean Racine), el
debut a Catalunya del duo
que integren Tomatito i El
Cigala, la companyia de
dansa de Maria Pagés o
una revisió de La leyenda
del tiempo de Camarón de
la Isla, instigada pel Taller
de Músics i amb Chicuelo

com a director musical.
No hi faltarà, és clar,
l’òpera (Montserrat Martí
cantarà La casa de Ber-
narda Alba de Lorca, amb
música de Miquel Ortega),
sarsuela (El rey que rabió,
producció del Palau de les
Arts de València) o el con-
cert de sardanes i música
per a cobla, així com tam-
poc els espectacles fami-
liars, un cicle de quartets i
cinc recitals –Sílvia Co-

mes, Miquel Gil amb Ma-
nel Camp, Esther Formo-
sa, Xavier Baró i Dani Fla-
co– que serviran, a l’esglé-
sia del Carme, per sumar-
se als actes del 50è aniver-
sari de la Cançó, i que –se-
gons Gual– no han estat
ideats per beneficiar-se de
la nova línia d’ajudes de la
Generalitat, que premia
estrictament els festivals
que programen artistes ca-
talans.

Peralada referma el seu eclecticisme amb
John Malkovich, Corella i Katie Melua

El festival presenta 31 espectacles, entre els quals també sobresurten els de Serrat, Ainhoa Arteta i Ramon Oller

John Malkovich, el nou ballet de Corella i Katie Melua, tres dels grans reclams de Peralada 2009. / EFE / EL PUNT

● El Festival Castell de Peralada incidirà
en la 23a edició en l’esperit eminentment
eclèctic que el caracteritza. Sobreposant-se
a la crisi amb un pressupost que s’equipara

18 de juliol
� John Malkovich

21 de juliol
� Katie Melua

27 de juliol
� Joan Manuel Serrat

30 de juliol
� Corella Ballet

31 de juliol
� Tomatito & Cigala

1 d’agost
� Chucho Valdés &

Concha Buika

4 d’agost
� «Bolero», de

Ramon Oller

5 d’agost
� American Ballet

6 d’agost
� Orquestra de

Cadaqués i Sokolov

7 d’agost
� Ainhoa Arteta

14 d’agost
� Joan Isaac + Aute

15 d’agost
� Al Bano

GUILLEM VIDAL / Barcelona amb el de l’any passat, la mostra obrirà el
18 de juliol amb un recital líric narrat i diri-
git per l’actor nord-americà John Malko-
vich que només es podrà gaudir a Viena i
l’Empordà. Fins al 16 d’agost, l’Auditori

Jardins del Castell veurà desfilar Katie Me-
lua, Serrat, el nou ballet d’Ángel Corella,
Tomatito & Cigala, Chucho Valdés & Bui-
ka, l’American Ballet, l’Orquestra de Ca-
daqués amb el violinista Valeriy Sokolov,

Ainhoa Arteta, una gala lírica amb el tenor
Josep Bros, Noa, Joan Isaac & Aute i Al
Bano, així com un Bolero de Ravel ideat
pel coreògraf Ramon Oller i la recreació
d’un cèlebre disc de Camarón.
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