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L'estiu és un festival

Xavier Cester

Festival Castell de Peralada
10 juliol-18 d'agost Peralada 

Glamur i risc, aquesta pot ser una bona forma de definir el Festival de Peralada. Com un transatlàntic de
luxe solcant l'estiu musical, el certamen empordanès obrirà les portes -després del tradicional concert de
música catalana que enguany compta amb la presència de l'Orfeó Català (10 de juliol)- amb una de les
estrelles indiscutibles de la batuta, Lorin Maazel (16 de juliol). Al davant tindrà una jove formació, la
Filharmònica Arturo Toscanini, de la qual fa poc va ser nomenat director titular. I és que sovint les
estrelles que desfilen per l'escenari semblen competir amb les estrelles que il·luminen els jardins del
castell.

L'afició del festival per les veus té enguany variades manifestacions, des del veterà Ruggiero Raimondi
(1 d'agost) fins a la pantera teutona Ute Lemper, darrerament abonada als escenaris catalans (25 de
juliol) passant per un nom de la casa com Joan Manuel Serrat i el seu Serrat simfònic (3 d'agost),
estrenat l'any passat al Palau Sant Jordi. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
que ja el va acompanyar en aquella ocasió torna a actuar amb el Noi del Poble Sec i enceta en aquesta
edició una relació més estreta amb Peralada. Un nou exemple: es posarà al fossar en les funcions (2 i 4
d'agost) de Madama Butterfly de Puccini que compta amb Cristina Gallardo-Domás com a la dissortada
protagonista.

L'òpera és un dels grans eixos tradicionals del festival. A més del títol puccinià, un autor cada cop més
present als nostres escenaris, Janácek, estarà representat per una de les seves obres mestres, El cas
Makropoulos, cortesia del Teatre Helikon de Moscou (10 d'agost). Més exòtica, en el bon sentit de la
paraula, és la proposta del Teatre Nacional de l'Òpera de Pequín amb La deessa del riu Lu (15 d'agost).
Ara bé, potser l'oferta més destacada (i arriscada) de Peralada és 1714. Món de guerres (17 de juliol).
Una òpera contemporània, ara i aquí, no deixa de ser, per desgràcia, una raresa. Una òpera escrita a
dotze mans -Joan Enric Canet, Ximo Cano, Josep Maria Mestres Quadreny, Ramon Ramos, Rafael
Reina i Josep Vicent en són els compositors-, ja és gairebé insòlit. Això sí, l'estrena serà només
semiescenificada.
Empordà, 2004, festival. L'equació només té una solució: Dalí. Peralada ret el seu homenatge dansat al
surrealista pintor recuperant telons i dissenys per a coreografies com El sombrero de tres picos i El Café
de Chinitas (18 d'agost), així com Tristan fou, Laberint i Bacanal, aplegats sota el paraigües Dalidance
(17 de juliol). No cal oblidar tampoc el clarinet de Woody Allen amb la New Orleans Jazz Band (5
d'agost, l'única actuació aquest estiu del cineasta a l'Estat) i la guitarra de Paco de Lucía (11 d'agost)
com a altres cites destacades de Peralada. Com també mereix subratllar-se la presència de quatre dels
més interessants pianistes espanyols del moment, Rosa Torres Pardo (7 d'agost), Iván Martín (9
d'agost), Miguel Baselga (16 d'agost) i Javier Perianes (17 d'agost), tots a l'escenari més recollit de
l'església del Carme.

Lorin Maazel obre la desfilada d´estrelles al Festival
de Peralalda.
Xavier Bertral
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