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L’escenografia era inexis-
tent; de fet, era absoluta-
ment innecessària, perquè
els cànems de The infernal
comedy són bàsicament el
text escrit per Michael
Sturminger i interpretat
per John Malkovich, espe-
cialista a fer papers inquie-
tants, i la música barroca,
interpretada per l’Orches-
tre Wiener Akademie i les
sopranos Bernarda Bobro
i Aleksandra Zamojska.
Haydn, Mozart, Beetho-
ven, Boccherini i Weber
són uns quants dels com-
positors triats per Martin
Haselböck, responsable
del concepte i la direcció
musical de l’espectacle,
per teixir la representació
de les emocions de la peça.

� Cobla i dansa. L’Agru-
pació d’Aplecs Sardanis-

tes de les Comarques Gi-
ronines presenta avui a
l’auditori del castell de Pe-
ralada el XVI Concert de
sardanes i música per a co-
bla (22h), en el qual inter-
vindran la Cobla Ciutat de
Girona i la Cobla Sant Jor-
di-Ciutat de Barcelona. Hi

haurà dues estrenes, Nar-
cís Monturiol i l’aventura
de l’Ictineu, de Marc Ti-
món, i Pinya de Rosa, de
Jordi Molina, i també hi
haurà quatre relectures de
la sardana com a dansa,
amb coreografies de Cesc
Gelabert i altres autors.

El festival de Peralada obre
amb un assassí en sèrie

Avui hi tindrà lloc el concert de sardanes i música de cobla

Una escena de The infernal comedy. / LLUÍS SERRAT

● John Malkovich va inaugurar ahir la
23a edició del Festival Castell de Peralada
amb la inquietant i fascinant història de
l’assassí en sèrie Jack Unterweger, The

Una imatge del concert de cobla de l’any passat. / F.C.P.

D. CHICANO / X. CASTILLÓN / Peralada infernal comedy, un espectacle que barre-
ja òpera i teatre. Avui, el festival empor-
danès canvia de registre i programa el tra-
dicional concert de sardanes i música de
cobla, amb la incorporació de la dansa.

● La mostra El món fune-
rari a l’antiga Empúries
es podrà visitar des
d’aquest diumenge fins al
26 de setembre a la casa
dels Forestals de Sant
Martí d’Empúries (l’Esca-
la). L’exposició presenta
la història i l’evolució de
les pràctiques funeràries al
territori d’Empúries des de
les primeres referències
arqueològiques de l’època
del bronze final fins als

nostres dies. A partir dels
materials i la informació
científica obtinguda en les
excavacions d’Empúries
al llarg de més de cent
anys, es fa un recorregut
per les pràctiques funerà-
ries, les creences, els ritus
funeraris, les necròpolis i
cementiris del bronze final
en l’actualitat.

Per primera vegada,
s’han recreat tres necròpo-
lis diferents a través de tres
grans diorames que re-

construeixen fidelment di-
verses tombes. D’aquesta
manera, el visitant podrà
entendre perfectament i
veure, gairebé in situ, com
és una excavació d’una ne-
cròpoli, ja que tindrà la
sensació que participa en
l’excavació. La mostra és
organitzada conjuntament
per l’Ajuntament de l’Es-
cala i el Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya-Em-
púries, i l’entrada és gratu-
ïta.

El món funerari d’Empúries, en
una mostra a Sant Martí
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