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Carles Santos i Calixt Bieito tornen al Festival d'Edimburg

Conxa Rodríguez. LONDRES

El compositor Carles Santos i el director teatral Calixt Bieito tornen aquest any al Festival
d'Edimburg, que se celebrarà del 15 d'agost al 5 de setembre, per presentar-hi 'El compositor, la
cantant, el cuiner i la pecadora' i 'La Celestina', respectivament.
En aquesta convocatòria, el compositor de Vinaròs, que com Bieito s'està convertint en habitual al
certamen escocès, actuarà al teatre Kings's del 27 al 30 d'agost amb el seu darrer muntatge teatral.
L'obra de Santos, El compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora, deu ser la que té el títol més llarg en
el gruix del programa del Festival, però ben segur que no serà la més llarga perquè, entre les
destacades, hi figura una peça d'onze hores de durada. A més de la participació de Santos, la presència
catalana també compta amb el director del Teatre Romea, Calixt Bieito, per qui la direcció del Festival té
especial debilitat. Ell orquestrarà la feina de la companyia Birmingham Repertory Theatre, que oferirà La
Celestina, de Fernando de Rojas. La quota de creadors catalans es completarà amb la presència de
Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi, que intervindran el dia 1 de setembre en el cicle de conferències
Conversation with artists.

Entre els actes més destacats en el programa oficial del Festival d'Edimburg, destaquen tres
produccions d'òpera de la companyia Hanover State Opera i la companyia Opera North, que donarà
vida a Orfeo ed Euridice. La companyia francesa Centre Dramatique National Orleans-Loiret interpreta
Le soulierde satin, del poeta, dramaturg i diplomàtic francès Paul Claudel (1868-1955). Tot plegat, el
Festival d'aquest any compta amb 160 representacions de 111 obres diferents en els camps de l'òpera,
el teatre, la música i la dansa. Paral·lelament al programa oficial, es desenvolupa també el Festival
Fringe del dia 8 al 30 d'agost. Esdeveniments importants són també el Festival Internacional de Jazz i
Blues, del 25 de juliol al 3 d'agost; el de cinema, del 13 al 24 d'agost; i el literari, del 14 al 30 d'agost.
Pel que fa al programa dedicat a la dansa, inclou la participació de companyies com l'americana Ballet
West USA, la Nikolais Dance Theatre, la Rambert Dance Company i l'Akram Khan Dance Company.

Orquestres convidades
L'apartat de música, que acostuma a ser un dels plats forts d'aquest festival de les arts que en diferents
modalitats i organitzacions omple la ciutat d'Edimburg de representacions en el decurs de l'estiu, oferirà
concerts de clàssica a gran escala, corals, música de cambra, cançons tradicionals gaèliques i música
contemporània d'arreu del món. La Royal Scottish National Orchestra acostuma a participar-hi cada any,
i les que ho faran aquest any sense la regularitat anual són la Cleveland Orchestra, Northern Sinfonia,
Leipzig Gewandhaus, la BBC Scottish Symphony i la London Philharmonic. Com a cirereta del pastís,
Edimburg inclou un festival de música militar, del 6 al 28 d'agost, que es presentarà al castell
d'Edimburg amb música dels cinc continents, incloent-hi una banda xinesa de cinquanta músics.

El comporitor Carles Santos
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