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CULTURA
ESPECTACLES

Els mallorquins
sedueixen el
públic de
Barcelona amb
les cançons de
‘Lamparetes’

La nova
pel·lícula
d’Antoni
Verdaguer
barreja ficció i
documental

‘Morir sense
morir’: un
film sobre
l’eutanàsia

Antònia Font
il·luminen
l’Aliança del
Poble Nou

El Festival Castell de Pera-
lada fa 25 anys i llança la
casa per la finestra: Pláci-
do Domingo, Montserrat
Caballé, Quincy Jones,
Ángel Corella, Jamie Cu-
llum, Rafael Amargo i
Joan Manuel Serrat són
alguns dels artistes que
donaran color a aquesta
edició tan especial, que
se celebrarà del 15 de
juliol al 15 d’agost a la
localitat empordanesa.

“La programació és una
tornada als orígens, i això
vol dir una aposta forta
per la lírica amb picades
d’ullet al Gran Teatre del
Liceu, i la dansa”. El nou
director del Festival de Pe-
ralada, Oriol Aguilà –en el
càrrec des de fa sis me-
sos–, deixava ben clar ahir
la seva línia artística, que
es materialitza en una no-
va producció pròpia. Es
tracta de l’Orfeo ed Eurí-
dice de Gluck signada per
La Fura dels Baus. Tant
l’orquestra (Bandart) com
el cor (en total unes setan-
ta persones) se situaran
sobre l’escenari, “allibe-
rats del fossat”, explicava
ahir Carles Padrissa, di-
rector d’escena. “Els mú-
sics volen ser tractats com
a rockers, i nosaltres els
vestirem de prêt-à-por-
ter”. El muntatge, que
s’inspira en l’estètica ro-
mànica, viatjarà a Monte-
video al desembre.

Altres plats forts de
l’apartat líric són el Nabuc-
co de Verdi, amb les veus
de Joan Pons i Maria Gu-
leghina; el doble programa

de “l’artista per antono-
màsia de la casa”, Mont-
serrat Caballé, que canta-
rà a l’església del Carme un
programa belcantista i el
mateix vespre al costat
d’Al Bano en els jardins del
castell; el tenor Roberto
Alagna, “una picada
d’ullet” al públic francès
que el festival vol atreure
amb aquest cantant que
sovint actua a Orange i que
a Peralada ho farà amb la
soprano “emergent” Svet-
lana Vassileva; el tenor
Plácido Domingo, que pro-
tagonitzarà el “moment àl-
gid del festival” amb un re-
cital d’àries i duets d’òpera
i sarsuela al costat de la so-

prano Virginia Tola, “un
format que fa temps que
no fa”, i, per acabar, el reci-
tal de la soprano Sondra
Radvanovsky, que va visi-
tar Peralada fa quatre
anys i ara torna convertida
en una “estrella” (és una
de les actuals reines del
Metropolitan Opera Hou-
se de Nova York).

Li, Amargo i Corella
Pel que fa a la dansa, la co-
reògrafa granadina instal-
lada a França, Blanca Li,
portarà el seu El jardín de
las delícias, inspirat en el
quatre d’El Bosco i estre-
nat al Festival de Montpe-
ller el 2009, mentre que

Amargo proposa un espec-
tacle “d’aniversari” amb la
participació d’amics seus
–Carmen i Remedios
Amaya, Diego Carrasco,
Ramon Oller...–. El ballarí
Ángel Corella, molt lligat al
festival, presentarà un es-
pectacle acompanyat de
dues estrelles exiliades de
la dansa com són Lucía La-
carra i Alicia Amatriain.
Tot i que aquest any el pro-
grama més clàssic només
el garanteix Corella, Agui-
là va insistir que la vocació
del festival és continuar
programant en un futur
les grans companyies in-
ternacionals de dansa.

D’altra banda, com a

novetat, el festival presen-
ta el projecte Paral·lels,
que connecta compositors
a través de joves intèrprets
emergents, com és el cas
de la pianista Katia Michel
amb Wagner i Liszt.

Quincy Jones
En l’apartat de pop, rock i
jazz destaca la participa-
ció de Quincy Jones en
una única actuació a l’Es-
tat en què s’acompanyarà
de The Global Gumbo all
Starts. “És un esdeveni-
ment perquè feia vint anys
que no venia al país i ara
ho farà amb un espectacle
en què, assegut en un
sofà, va explicant la seva

vida”. Altres artistes con-
vidats són el pianista ”més
entremaliat del jazz”, Ja-
mie Cullum, Rosario i
Joan Manuel Serrat.

I per festejar l’aniversa-
ri els Comediants s’encar-
regaran d’animar una
gran festa oberta a tothom
dins el segell Petit Perala-
da, que enguany “conden-
sa” la seva programació
en aquest sol espectacle.

Les entrades es posa-
ran a la venda el 16 de
maig. Els preus es mante-
nen, a excepció dels con-
certs de Domingo, Quincy
Jones i Caballé i Al Bano.
El pressupost s’acosta als
quatre milions d’euros. ■

El Festival de Peralada celebra 25 anys amb una estrena de La Fura dels Baus de
l’òpera de Gluck, i la presència de Plácido Domingo, Quincy Jones i Ángel Corella
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Un ‘Orfeo’ rocker
Calendari d’espectacles
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Estiu musical

‘Nabucco’ de Verdi
Lírica

Montserrat Caballé
Lírica

Montserrat Caballé i Al Bano
Estiu Musical
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Quincy Jones & The Global 
Gumbo All Stars Estiu Musical
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‘El Jardín de las Delicias’ - Lírica
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