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Peralada es passa al 
musical amb ‘Follies’
3L’aclamat Jonas Kauffman oferirà una gala lírica

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

P
eralada planta cara a la cri-
si amb un cartell de luxe 
amb 16 espectacles entre 
els quals destaca l’aclamat 

musical de Sondheim Follies amb què 
el director Mario Gas ha triomfat a 
Madrid (27 i 28 de juliol). Les entrades 
surten avui a la venda.
 Altres plats forts del festival són 
una moderna producció de Don Gio-
vanni, de Mozart, a càrrec de la Deuts- 
che Oper de Berlín que compta-

rà amb el baríton malagueny Car-
los Álvarez com a protagonista (3 
i 5 d’agost). Una gala lírica perme-
trà apreciar el tenor de moda, Jonas 
Kauffman (22 d’agost). Il Trovatore, de 
Verdi, en versió concert i un recital 
del tenor mexicà Ramón Vargas (es-
glésia del Carme) completen l’apar-
tat líric. «La passió per l’òpera és la 
senya d’identitat del festival», va re-
cordar ahir el director de Peralada, 
Oriol Aguilà.
 Els veterans pájaros Sabina i Ser-
rat obriran la cita empordanesa el 
17 de juliol amb el seu últim treball, 
La orquesta del Titanic. Serà el luxe 
més car: 200 euros l’entrada.
 De l’estranger arribaran la llegen-
dària cantant nord-americana Di-
onne Warwick, l’orquestra cubana 
Buena Vista Social Club amb Omara 
Potuondo, el crooner Harry Connick 
Jr., i Melody Gardot, sofisticada veu 
del jazz actual.
 Hi haurà homenatge ballat a la 
Constitució del 1812 amb La Pepa, 
de l’estilitzada bailaora Sara Baras. 
El Barcelona Ballet d’Ángel Corella 

estrenarà a Europa Pálpito, amb un 
programa de pas de deux clàssics amb 
Chi Cao, protagonista del film L’úl-
tim ballarí de Mao.

ESTRENES EN INTIMITAT / La bonica es-
glésia del Carme acollirà diverses 
perles com Java Suite, òpera en un ac-
te del fructífer tàndem Agustí Char-
les (compositor) i Marc Rossich (lli-
bretista). Es muntarà al claustre de 
l’església del Carme i es retransme-
trà en streaming. 
 El compositor i pianista Albert 
Guinovart estrenarà Estampes, ins-
pirada en Debussy, i un Ensemble 
de l’Orquestra de Cadaqués oferirà 
Concert lliure per a violoncel i piano, una 
obra inèdita del difunt Xavier Mont-
salvatge en la commemoració del 
centenari del seu naixement. Una al-
tra novetat serà la vetllada literari-
omusical amb Donna Leon. L’auto-
ra de les novel·les del comissari Bru-
netti evocarà històries i llegendes de 
Venècia lligades a obres de Vivaldi 
que interpretarà un conjunt especi-
alitzat en música barroca. H

26a edició deL festivaL empordanès

33L’actriu Vicky Peña, en una escena de ‘Follies’.
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L’energia del hip-hop 
torna amb ‘Macadam’

M. C. 
BARCELONA 

Després de l’èxit obtingut en el Grec 
de l’any passat, torna al Mercat Maca-
dam macadam, un espectacle canyer 
de Blanca Li interpretat per un grup 
de cracs del hip-
hop i altres ten-
dències urbanes. 
 L’electritzant i 
fresca proposta fa 
suar de valent els 
seus intèrprets, 
que posen tota 
la carn a la grae-
lla en els assajos 
realitzats al Mer-
cat de les Flors, on 
l’espectacle es po-
drà  veure fins al 28 
d’abril. 
 «Ara tenim l’ex-
periència acumu-
lada de l’estiu», 
afirma Jessica He-
redia, as del brake 
coneguda com a BgirlJess. «Com que 
és un espectacle molt físic, al retro-
bar-nos amb la pista de migtub, a ba-
se de practicar, tot ha tornat a sor-
tir», afegeix Berta Pons. Ella, el Bboy 

Kadoer i l’exgimnasta Carlos Car-
mona es coneixen des de fa temps, 
ja que formen part del grup Brodas 
Brothers.
 Entre tots els intèrprets hi ha 
bon rotllo. Els egos no estan perme-

sos. «El meu perso-
natge de xulo no 
té res de mi, és tot 
inventat», explica 
Graciel Stenio, un 
Bboy que rivalitza 
sota els focus amb 
Sergio Ngema. «El 
que té de bo aquest 
grup és que tots 
ens ajudem molt. 
Quan un està baix 
d’energia els al-
tres n’hi insuflen», 
destaca. Són capa-
ços de fer les fili-
granes més incre-
ïbles. «Aquí hi ha 
una tendència a 
pensar que els que 

fem brake som simples fregaterres», 
diu Heredia. «Llàstima que no hi ha-
gi més propostes d’aquest estil a Es-
panya. La diferència amb França és 
abismal». H
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33Berta Pons i Yanko Stankov.


