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L’EstiuMúsica

Un immens pastís de tela coro-
nat per un gran número 25 de co-
lor vermell va decorar l'escenari del
Castell de Peralada durant tota la
nit de dilluns. La imatge buscava
recordar que el Festival de Perala-
da ja fa un quart de segle que
dóna voltes al sol des del rovell de
l’Empordà. Però per a res aquest
fals pastís de color rosa va ser la
imatge més impactant de l’última
nit del Festival. Després del Pera-
lada Arts, espectacle que va portar
fragments de tres obres significa-
tives per Comediants a diversos
punts del poble, la funció es va atu-
rar fins al punt de dos quarts d’on-
ze, moment en què va començar la
traca final del Festival. 

Amb el Sarao de Gala, Come-
diants buscava commemorar el
quart de segle de Peralada d’una
manera completament festiva fent

al·lusió als dotze mesos de l'any i fer
ballar el pati del castell a ritme de
txa-txa-txa, tango, rock i fins i tot
d’una tendra Piccolissima Serena-
ta. La discreció dels primers mo-
ments i poca participació del pú-
blic al principi de la nit es va con-
vertir en prop d’una hora i mitja de
riures i balls sense rastre de ver-
gonya. El típic ball del fanalet tam-
poc hi va faltar i mentre els  petits
s’esforçaven per mantenir la flama
del fanal encesa, els més grans
van protagonitzar escenes tendres
ballant abraçats. 

Des del principi el director es-
cènic de l’espectacle, Jaume Ber-
nadet, Jaumet, va deixar clar quin
era l’objectiu del Sarao de Gala: «Es
tracta que la gent pugui ballar,
però visualitzant la festa pròpia
de cada mes». I per això tots els me-
sos van tenir el seu protagonista, al-
guns més encertats que d’altres: el

rei carnestoltes pel febrer, Sant
Jordi a l’abril, els arbres al maig o la
verema pel setembre tan sols en
són alguns exemples. Una brillant
i divertida versió de la llegenda de
Sant Jordi, amb grans titelles i un
cavaller que no estava dotat de
tanta valentia com explica la nar-
ració més comuna, deixava pas a
un més de maig que va fer ballar la
gent sota un arbre de cintes de co-
lors. L’espectacle de foc no va arri-
bar a prendre el protagonisme fins
al mes de juny i a ritme de la mú-
sica de la Patum es va tancar el Sa-
rao de Gala, que havia començat
amb l’escenificació del juliol i l’a-
gost, dos mesos que Comediants va
dedicar al Festival.

Comediants polifacètics
Segons afirma Jaume Bernadet,
l’espectacle està «inspirat en La
Verbena de la Paloma, amb la qual

vam obrir Peralada el 2005». L’es-
pectacularitat dels elements piro-
tècnics combinats amb divertides
carrosses, inflables immensos, ge-
gants, màscares i uns pallassos
que se sortien del model conven-
cional van presentar al públic del
Petit Peralada l’essència de Co-
mediants. Amb aquesta combi-

nació d’elements escènics feien
patent que la interdisciplinarietat
és el seu fort i que no hi ha branca
de l’art que se’ls resisteixi. L’hete-
rodoxa interpretació de les festivi-
tats i els elements més caracterís-
tics de cada mes va permetre veu-
re al públic perquè la companyia
ha rebut tants premis i reconeixe-
ments al llarg de la seva trajectòria.

Pocs minuts després de les dot-
ze de la nit, l’encesa d’un castell de
focs artificials instal·lat sobre el
llac del Castell va posar el punt i fi-
nal a la vint-i-cinquena edició del
Festival Castell de Peralada. 
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Comediants va fer moure el públic
del Castell amb «Sarao de Gala»
LA TRACA FINAL DEL FESTIVAL VA COMENÇAR A DOS QUARTS D’ONZE DE LA NIT I DURANT UNA HORA I
MITJA VA PERMETRE A LA COMPANYIA BARCELONINA PRESENTAR LES SEVES CREDENCIALS EN FORMA
D’UN ESPECTACLE AMB MULTITUD D’ELEMENTS: FOC, MÚSICA, PALLASSOS, TITELLES I GEGANTS.

Els inflables de Comediants van robar forts aplaudiments al públic.

JOSEP AZNAR

Jaume Bernadet afirma que
«es tracta que la gent pugui
ballar, però visualitzant la
festa pròpia de cada mes»

El Festival Castell de Peralada  ha
tancat l’edició del seu 25 aniversa-
ri amb una ocupació del 89,76% i
amb un creixement del 23,22%
respecte al 2010. A aquestes xifres
se li han de sumar, a més, els actes
i concerts gratuïts, com ara la fes-
ta dels 25 anys celebrada dilluns a
càrrec de Comediants, que en to-
tal han acollit més de 3.000 perso-
nes. En total, s’han programat 21 es-
pectacles -22 si es té en compte el
concert benèfic de l’orquestra ban-
dArt a la fundació Altem-. A nivell
de mitjans, se n’han acreditat 33
d’estatals i fins a 15 d’internacionals. 

Peralada ha commemorat el
seu primer quart de segle amb
unes xifres a l’alça, ja que ha acollit
un total de 21.232 espectadors, un
23,22% més que l’any passat. Tam-
bé ha crescut el nombre d’espòn-
sors, tots arribant a les 53 empre-
ses, i s’ha augmentat en un 25% l’a-
portació privada, sense tenir en
compte la del patrocinador prin-
cipal, que és Casinos del Grup Pe-
ralada.

Aquest 25è aniversari ha estat
molt especial per a Peralada. Per
una banda, s’ha fet un homenatge
a diversos artistes que han format
part de la trajectòria del festival:
Montserrat Caballé, Joan Manuel
Serrat, Plácido Domingo, Ángel
Corella i Comediants, amb Joan

Font al capdavant. 
Pel que fa als espectacles, ha

comptat amb artistes de primer ni-
vell, tot celebrant 7 espectacles de
lírica, tres de dansa, dos amb joves
talents, un concert de cobla, sis con-
certs d’«estius musicals» amb can-

tants variats, com ara Rosario o Ja-
mie Cullum, i un espectacle fami-
liar obert a tot el públic per celebrar
l’aniversari, que va tenir lloc dilluns.
A més, Peralada ha acollit l’estrena
mundial de l’Orfeo ed Euridice de
Gluck, de la Fura dels Baus, i tam-

bé ha acollit l’estrena a Catalunya
de El jardín de las delicias, de Blan-
ca Li. Les actuacions de Serrat i
Quincy Jones van ser úniques a Es-
panya, mentre que la de Jamie Cu-
llum va ser única a Catalunya. A ni-
vell de mitjans, destaca el fet que la

BBC enregistrés un reportatge amb
motiu de l’actuació de Quincy Jo-
nes & The Gumbo All Stars, men-
tre que TVE i Catalunya Música
també han enregistrat diversos es-
pectacles, que es difondran a tot
Europa. 
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VALORACIÓ DEL FESTIVALEL CASTELL DE PERALADA HA CELEBRAT EL SEU PRIMER QUART DE SEGLE AMB
MÉS DE 21.000 ASSISTENTS, FET QUE SUPOSA UN 23% MÉS QUE L’ANY PASSAT. S’HAN ACREDITAT 33 MITJANS
NACIONALS, 15 D’INTERNACIONALS I S’HAN ENREGISTRAT DIVERSES ACTUACIONS PER SER DIFOSES PER EUROPA.

Peralada tanca el 25è aniversari
amb gairebé un 90% d’ocupació 

S’han acreditat un total de 33
mitjans espanyols i 15
d’internacionals, i també ha
crescut el nombre d’espònsors

El Festival va acollir l’estrena mundial d’Orfeo ed Euridice de Gluck, de la Fura dels Baus. 

MIQUEL GONZÁLEZ

Un 23,22% més que en el
2010
El Festival del Castell de Peralada
ha celebrat el seu 25è aniversari
amb unes xifres a l’alça, ja que ha
reunit més espectadors que du-
rant l’edició de l’any passat. 

Lírica, dansa, producció pròpia
L’oferta d’aquest estiu ha estat
d’allò més variada i ha inclòs, en-
tre altres, Montserrat Caballé,
Joan Manuel Serrat, Quincy Jones
& The Gumbo All Stars, la compa-
nyia d’Ángel Corella, Rosario Flo-
res i la Fura dels Baus. 

Alt nivell d’ocupació
La gran qualitat i varietat de la
programació -es va fer l’estrena
mundial d’Orfeo ed Euridice de la
Fura dels Baus, Joan Manuel Ser-
rat i Quincy Jones van oferir ac-
tuacions úniques a l’Estat i Jamie
Cullum l’única a Catalunya- ha
propiciat una alta ocupació.

89,76 PER CENT

21 ESPECTACLES

21.232 ASSISTENTS 
LES XIFRES


