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Gestió de drets

El Festival Castell de Pera-
lada està de celebració,
perquè aquest any com-
pleix el 25è aniversari. Per
commemorar-ho, ha insti-
tuït la seva pròpia medalla
d’honor, que entregarà a
“aquells artistes que han
tingut una vinculació es-
pecial amb el certamen”.
Ahir, a Barcelona, va tenir
lloc l’acte de lliurament del
primer exemplar d’aquest
guardó, que ha estat ator-
gat a una de les artistes
més emblemàtiques del

festival, la soprano Mont-
serrat Caballé, que el va

inaugurar l’any 1987.
Aleshores, Caballé el va
obrir amb una programa-
ció doble –igual que aquest
any– a l’església del Car-
me, amb el Quintet Vocal
de Catalunya interpretant
nocturns, cànons, can-
çons i motets de Mozart, i
als jardins del castell, a la
nit, interpretant el Rè-
quiem de Mozart, acom-
panyada de l’Orquestra
Simfònica i el Cor del
Gran Teatre del Liceu.

La medalla ha estat dis-
senyada per la casa Ba-
gués Masriera Joiers, i
ahir Montserrat Caballé la

va rebre de mans de Car-
men Mateu de Suqué, pre-
sidenta de l’Associació
Cultural Castell de Perala-
da. Els responsables del
festival ja han anunciat
que aquest guardó també
el rebran, aquest any, el
cantant Joan Manuel Ser-
rat, el tenor Plácido Do-
mingo, el ballarí i coreò-
graf Ángel Corella i el di-
rector teatral Joan Font,
líder de la companyia Co-
mediants. A cadascun dels
guardonats se’ls farà en-
trega de la medalla el dia
que actuaran en l’edició
d’enguany del festival. ■

El Festival de Peralada crea una medalla i atorga la
primera a Caballé, que el va inaugurar l’any 1987
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Carmen Mateu i Montserrat Caballé, mostrant la medalla, ahir, a Barcelona ■ QUIM PUIG

També rebran el
guardó Plácido
Domingo, Joan
Manuel Serrat,
Àngel Corella
i Joan Font

El director Joan Ollé entén
que la vida no és el temps
que els mortals esperen
perquè passi alguna
cosa. Que no és altra
cosa que la seva mort.
Aquesta és la mirada que

ha imposat a la seva
versió d’Esperant Godot,
que es podrà veure des
de divendres i fins dilluns
al Mercat de les Flors,
dins el Festival Grec.

És el quart cop (dels
cinc anys de Szwarcer
dirigint el Grec) que
Ollé presenta estrena
d’estiu. El 2008 va atrevir-
se a fer una versió teatral
de la pel·lícula de Buñuel
El ángel exterminador.
El 2009 va sorprendre

amb una dramatúrgia efi-
caç d’El quadern gris de
Josep Pla. I l’any passat va
assumir el repte de dur a
escena a Nô textos del ja-
ponès Yukio Mishima.

A Esperant Godot no
hi serà Montserrat Caru-
lla, la mussa d’Ollé, com ha
repetit vàries vegades: el
repartiment és íntegra-
ment masculí. Sí que repe-
teixen Joan Anguera i
Ivan Benet, en els papers
de Vladimir i Estragó. ■

Joan Ollé espera Godot
El director reivindica
‘Esperant Godot’,
de Samuel Beckett,
al Festival Grec
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Benet i Anguera, els
protagonistes ■ DAVID RUANO

A part de la SGAE, hi ha set entitats privades
més de gestió de drets. Controlen la
reproducció, la transformació, la
comunicació pública i la còpia de les obres.

Gestors
especialitzats

El 1988 va
ser fundat el
Centre Espa-

nyol de Drets Reprogràfics, que gestiona els drets de
17.687 autors i editors d’obres impreses: llibres, re-
vistes i altres publicacions. També és a Barcelona.

Els drets de fotògrafs, il·lustradors, disse-
nyadors i altres artistes plàstics poden ser
gestionats per Visual, Entitat de Gestió
d’Artistes Plàstics. Fins al 1987 ho va fer la
SGAE, ara VEGAP té 1.900 autors. Es tro-
ba a Madrid i Barcelona.

L’Associació de Gestió
de Drets Intel·lectuals,
creada el 1989, gestiona
els drets dels productors

de fonogrames i clips musicals. Té seu a Madrid i
agrupa 369 socis.

És l’altra entitat dels pro-
ductors. L’Entitat de Gestió
de Drets d’Autor dels Pro-
ductors Audiovisuals té
més de 700 membres (da-

des del 2005). Disposa d’una delegació a Barcelona.

Artistes Intèrprets o Execu-
tants, Societat de Gestió
d’Espanya defensa els artis-
tes que interpreten altres

obres (cant, recitació, actuació, etc.). Fundada el
1987, reuneix 16.531 socis. Té seu a Barcelona.

Drets d’Autor de Mitjans Au-
diovisuals és l’entitat que
s’ocupa dels guionistes i direc-
tors de cinema i televisió. És la

més recent, va ser fundada el 1998 i gestiona els drets
de 535 membres. Només es troba a Madrid.

Als actors, ballarins, dobla-
dors i directors d’escena els
defensa Artistes Intèrprets,
Societat de Gestió. Creada

el 1990, l’entitat té 9.456 adherits. La seu és a Madrid
i té sis delegacions per l’Estat, també a Barcelona.

Artistes intèrprets

Productors sonors

Artistes plàstics

Productors audiovisuals

Guionistes i directors

Escriptors i editors

Artistes intèrprets


