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Joan Maria Gual, que des
de l’any passat dirigeix el
festival en substitució de
Luís López Lamadrid, re-
fermava ahir, en una con-
correguda presentació a
Barcelona, la voluntat
d’obrir-se a nous públics,
cercar una «excel·lència
integradora i assequible» i
configurar, en la que va
definir com «la primera
edició que dirigeix en soli-
tari», un programa equili-
brat nodrit de trenta-tres
espectacles.

La música, en múltiples
registres, predominarà
aquest estiu a Peralada tal
com ho ha fet en les vint-
i-una edicions precedents
del festival. L’extensa i ex-
tenuant gira de comiat de
Bebo Valdés, empresa
amb el seu fill Chucho,
obrirà el foc de la mostra el
17 de juliol i durant un mes
desfilaran per l’auditori
propostes de música mo-
derna com les de la cantant
mexicana Lila Downs, que
compartirà vetllada amb
Martirio i Son de la Fron-
tera; Diana Krall, que de-
butarà a Peralada, i Rosa-
rio, coincidint amb l’edi-
ció d’un disc recopilatori.
En aquesta edició no hi
cantarà Serrat, però la mú-
sica del cantant del Poble
Sec s’hi veurà representa-
da per mitjà de la coreò-
grafa Mudit Grau, que en
l’única producció pròpia
d’aquest estiu per part del
festival, oferirà amb el seu
grup Color Dansa el mun-
tatge Serrat balla.

La música clàssica s’hi
veurà representada per
l’Orchestre National de
France, que amb el seu di-
rector titular, Kurt Masur,
abordarà la Pastoral i la
Simfonia número 5 de
Beethoven; el tenor peruà
Juan Diego Flórez, que
cantarà àries de Rossini,
Donizetti i Bellini acom-
panyat per l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya
(OBC); el director Rafael
Frühbeck de Burgos, amb
un repertori de Weber,
Strauss i Brahms executat
per la Dresdner Philhar-
monie, i l’Orquestra de
Cadaqués, que amb Ivo

Pogorelich al piano i Sir
Neville Marriner a la di-
recció, interpretarà Ra-
chmaninov i Dvorák.

La Bohème, de Puccini,
amb Raffaella Angeletti,
María José Moreno i
Aquiles Machado cantant
al costat de l’OBC, signifi-
carà l’única òpera del ci-
cle, tot i que Salvador Ta-
vora, en un espectacle en
benefici de la Fundació
Vicent Ferrer, posarà La

Traviata de Verdi al servei
de la flamenca Cuadra de
Sevilla. En dansa, final-
ment, el Ballet del Krem-
lin tancarà el festival amb
Giselle i Romeu i Julieta,
dies després que Roland
Petit ofereixi un promete-
dor espectacle inspirat en
la música de sir Duke.

De la 22a edició del Fes-
tival Castell de Peralada, a
la qual cal sumar-hi també
nou concerts a l’Església

del Carme que constitui-
ran un homenatge del fes-
tival al centenari del Palau
de la Música i quatre es-
pectacles familiars inte-
grats en el cicle Petit Pera-
lada, destaca finalment un
trencador cartell obra de la
fotògrafa barcelonina An-
na Malagrida. L’enigmàtic
Point de Vue, que és com
s’anomena, no és altra co-
sa que el paisatge del Cap
de Creus des d’una fines-

tra de vidre opac del Club
Mediterranée just abans de
l’enderrocament.

Esperant ara les progra-
macions de cites com ara
les de Cap Roig i Porta
Ferrada, amb les quals
Gual hi veu «més comple-
mentarietats que compe-
tència», la de Peralada es
donarà a conèixer amb
més profunditat a partir de
dilluns amb una nova pà-
gina web.

«La Bohème», Diana Krall, Jérôme Savary
i Roland Petit, al Festival de Peralada

La mostra persisteix a cercar nous públics i oferir una programació «pretesament eclèctica» en la seva 22a edició

17 CHUCHO VALDÉS QUINTET & BEBO VALDÉS

18 KURT MASUR I ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

19 LILA DOWNS & MARTIRIO

25 i 27 LA BOHÈME de Giacomo Puccini

26 XV GRAN CONCERT DE MÚSICA CATALANA

29 JOYFUL GOSPEL CHOIR

31 ROLAND PETIT Duke Ellington Ballet

1 LE QUATUOR Corps à cordes
2 JUAN DIEGO FLORES i OBC

3 DIANA KRALL
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14 JERÔME SAVARY Don Quijote contra el ángel azul 
16 BALLET DEL KREMLIN Giselle
17 BALLET DEL KREMLIN Romeu i Julieta
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G. VIDAL / Barcelona

● Una de les grans sorpre-
ses de la programació del
Festival Castell de Perala-
da 2008 és la presència de
la companyia francesa Le
Quatuor (literalment, el
quartet), una formació
nascuda a principi dels
anys vuitanta que fusiona
com poques l’humor i la
música en espectacles que
han vist més d’un milió i
mig d’espectadors a l’estat
veí. Recentment, Le Qua-
tuor ha fet temporada molt
llarga al Teatre de París, on
cada dia omplien la sala
centenars de persones per
veure, durant dues hores
llargues, la màgia que el
quartet aconsegueix crear
amb recursos tan senzills
com efectius en el seu úl-
tim espectacle, Corps à
cordes, que aquest estiu
presentarà a Peralada.

Hi ha molta poesia i do-
mini de la gestualitat, en
aquest espectacle d’humor
intel·ligent, perfectament
compatible amb el virtuo-
sisme discret d’uns músics
còmics o uns còmics mú-
sics que toquen els seus
instruments en les posi-
cions més increïbles.
Quan un no sap gaire bé
què esperar-ne, de Le Qua-
tuor, i busca referències en
programes de mà, de se-
guida s’imagina un nom:
Les Luthiers. «El que fan
ells és formidable, però la
gran diferència respecte a
nosaltres és que ells parlen
molt en escena, i en el nos-
tre cas només utilitzem la
paraula per oferir a l’es-
pectador tres o quatre
claus que l’ajudin a com-
prendre millor el que ex-
pliquem sobretot amb la
música i la mímica», diuen
els components de Le
Quatuor. Aquests Cava-
llers de les Arts i les Lle-
tres de la República Fran-
cesa se senten molt a prop
de l’esperit de Chaplin i,
musicalment, fluctuen en-
tre un ampli ventall de pas-
sions, que va de Mozart als
Beatles i Hendrix.

● Els grans festivals d’estiu a les comar-
ques gironines ja comencen a mostrar to-
tes les seves cartes. Ahir, al Palau de la
Música Catalana de Barcelona, el Festival

Castell de Peralada va desvelar un progra-
ma «pretesament eclèctic» que insisteix
en la voluntat de l’organització de fer de la
mostra «un festival de tots i per a tots».
Amb la música com a evident protagonis-

ta, la cita reunirà del 17 de juliol al 17
d’agost a la cantant i pianista de jazz Dia-
na Krall, el coreògraf Roland Petit amb un
ballet inspirat en la música de Duke
Ellington i un agosarat Jérôme Savary

disposat a conjugar en un mateix especta-
cle Don Quixot i Marlene Dietrich, a més
de dues representacions de La Bohème de
Puccini, en el 150è aniversari del seu nai-
xement, amb l’OBC.

X. CASTILLÓN / París

Quatre fills de
Chaplin, Mozart
i Hendrix


