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P
eralada li ha agafat
el punt a dissenyar
les seves tempora-
des fent-se present
a les agendes d’ar-
tistes de primera fi-

la. Només així es poden escoltar
a l’estiu empordanès veus de la lí-
rica com la d’Eva-Maria West-
broek –la recordaran pel seu sen-
sual déshabillé a LadyMacbeth de
Mtsensk, al Real–; la d’Angela
Meade, que repeteix després de
robar-li el cor al públic de
Peralada en el seu Trovatore de
l’any passat; la del gran tenor po-
lonès Piotr Beczala, que oferirà
un recital, o la de Sondra Radva-
novsky, que ve a interpretar ni
més ni menys queNorma, de Be-
llini, una autèntica prova de foc
del bel canto romàntic, amb al-
tres com Ekaterina Gubanova,
Josep Bros i Carlo Colombara.
Aquesta és la perla que corona

la programació d’òpera de la 27a
edició del festival: és la primera
vegada que Norma puja a l’esce-
nari de Peralada (6 d’agost) i ho
fa amb la premiada proposta escè-
nica de Susana Gómez que ja es
va veure a Oviedo i que aquí serà
acompanyada per l’OBC i el Cor
de Cambra del Palau, amb Carlo
Montanaro a la batuta. Però hi ha
una altra perla per esmentar: l’or-
questra i els solistes del Teatre
del Mariinski, dirigits per Valery
Gergiev, oferiran un concert

Wagner amb Eva-Maria West-
broek cantant La valquíria i Tris-
tany i Isolda.
És ben clar que, a hores d’hora,

les grans veus no se li resisteixen
al Festival Castell de Peralada
que presideix Carmen Mateu de
Suqué i que dirigeix artística-
ment amb Oriol Aguilà. “Som
uns apassionats de la lírica i la
dansa”, va recordar l’alma màter
en presentar el “magnífic” cartell
d’aquest any. “Volem ser el festi-
val de veus de l’estiu català”, va
afegir Aguilà, que s’ha convertit
en la clau de volta del certamen.
A tots dos se’ls veu especial-
ment satisfets amb la feina fe-
ta. Aquest any hi ha dos espec-
tacles més que el 2012 i un
10% menys de pressupost, ai-
xò és, 3,6 milions d’euros, dels
quals només un 6’5%procedei-
xen de les arques públiques.
“El Grup Peralada fa lamateixa
aportació de sempre –apunta
Aguilà–, però hem intentat com-
pensar la pujada de l’IVA i la bai-
xada de les subvencions, per ai-
xò la reducció pressupostària”.
Però anemapams: hi ha un pa-

rell de novetats a tenir en comp-
te. La primera és la potenciació
del recinte de l’església del
Carme, al qual s’accedirà per pri-
mera vegada des dels mateixos
jardins del Castell de Peralada,
amb la qual cosa quedarà més in-
tegrat. No és cap ximpleria:
aquest estiu tindran lloc allà esde-
veniments cabdals com són els re-
citals d’Angela Meade (19 de ju-

liol) i Piotr Beczala (5 d’agost);
l’estrena absoluta de la nova pro-
ducció de Peralada, WOW!, del
compositor Alberto García De-
mestres que, sobre textos de
WaltWhitman iOscarWilde, par-
la dels somnis, lamort i la immor-
talitat (14 d’agost), i una estrena
estatal de la tan desconeguda òpe-
ra de joventut deWagnerDas lie-
besverbot (La prohibició d’esti-
mar). Es tracta d’un dels projec-
tes innovadors de Peralada impul-
sat pel Grup Wagner dels Amics
del Liceu i inspirat en el que van
fer a Bayreuth els cossos artístics
joves. Aquí s’oferirà en versiómu-
sical reduïda –i íntima– amb di-
recció escènica de Georgios Ka-
poglou i musical de Faust Nardi,
que es posarà al capdavant de
l’Ensemble Orquestra de
Cadaqués (3 i 4 d’agost).

Aquesta actuació i el sonat
aterratge de l’Orquestra delMa-
riinski (2 d’agost), que interpre-
tarà peces paradigmàtiques de
Wagner, com el primer acte de
La valquíria o La mort d’Isol-
da, formen part del brindis pel
bicentenari del compositor

alemany. No és l’únic aniversari
a celebrar. De fet, el concert inau-
gural (13 de juliol) és un Rèquiem
de Verdi a càrrec també d’Eva-
Maria Westbroek –tot i que ella
és una de les grans veus wagne-
rianes del moment–, a qui acom-
panyaran la mezzo Luciana d’In-
tino o el tenor Fabio Sartori, amb
el suport de l’Orquestra i Cor del
Liceu de Josep Pons.

El tenorDavid Alegret celebra-
rà un tercer aniversari a l’esglé-
sia del Carme ambun homenatge
aBritten (15 d’agost). Aquest reci-
tal forma part del cicle Paral·lels,
amb vetllades que uneixen litera-
tura, música i arts en general.
Allà encaixarà també Alfonso de
Vilallonga (Goya iGaudí perBlan-
caneu) que oferirà Una soirée a
l’Empordà en un nou espai, el
Cotton chill out, situat al costat
de l’auditori principal.
I anem a l’altra gran passió

dels programadors del Festival
Castell de Peralada: la dansa. El
públic barceloní que es va que-
dar amb les ganes de veure el
Faust de Les Ballets de Monte-
Carlo –per les cancel·lacions que
va haver de practicar el Liceu– i
que no vulgui esperar a la pròxi-
ma temporada, quan duran al Li-
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Jamie Cullum

DeJamieCullum
aGloriaGaynor

Sondra Radvanovsky, AngelaMeade, Piotr Beczala, l’Orquestra delMariinski...

Citade la lírica internacional

La 27a edició del festival empordanès

]No és el terreny en què
Peralada busca destacar,
per això pot permetre’s
assidus a l’estiu emporda-
nès: Miguel Bosé amb
Papitwo i Bimba Bosé;
Alejandro Sanz, per pri-
mera vegada; Paco de

Lucía, que hi va ser el
2010, i Jamie Cullum,
que presenta disc en la
seva única actuació a Ca-
talunya. A més, La Loco-
motora Negra amb An-
drea Motis i, –ep!– Gloria
Gaynor... I will survive!

LAURENT PHILLIPPE

KURT PINTER

PAVEL ANTONOV

Cultura

Uncartell a l’altura dels grans teatres d’òpera

Les Ballets de Monte-Carlo. La companyia que presideix la princesa de Hannover i que és un referent en el camp de la dansa clàssica moder-
nitzada presenta LAC, la nova lectura d’El llac dels cignes que firma Jean-Christophe Maillot en clau de thriller modern. El 26 i el 27 de juliol

Piotr Beczala. El tenor polonès, estrella
de Salzburg, fa un recital el 5 d’agost

Sondra Radvanovsky.
Protagonitzarà la primera

Norma que es representa a
Peralada (6 d’agost)
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Está bien, lo admito: Hasta ahora el
85% de mis aplausos en obras de
teatro no han sido sinceros.

Hoy le dan un premio en
@festivalmalaga a una persona muy
especial para mí: Manuel Martín
Cuenca. ¡Ojalá pudiera estar!

El Senado rechaza revisar a la baja
el IVA cultural. ¿Para qué mierda
sirve el Senado?

Andrés Hoyos Escriptor

Hablar es fácil; para jodido, el
silencio.

#tuitsdecultura Carlo Padial Escriptor i dibuixant
@carlopadial

María Valverde Actriu

ceu una versió de La bella dor-
ment, té oportunitat de veure la
versiómodernitzada que hanpro-
duit d’El llac dels cignes titulada
LAC, coreografia de Jean-Chris-
tophe Maillot que s’endinsa en

les pors infantils i els terrors noc-
turns (26 i 27 de juliol). I una sor-
presa més: les anomenades Rus-
sian Ballet Stars procedents del
Bolxoi, Mariinski, Eifmann Ballet
i Mikhalovsky s’acosten fins a
l’Empordà per oferir els seus
clàssics pas de deux i una peça
d’EdwardGlug ambmúsica deRa-
diohead. Però als Matvienko, a
Antonicheva, a Perren o Gudanov
s’hi afegeix coma estrella convida-
da tot un Ángel Corella. Amb
aquesta gala tanca el 16 d’agost el
festival, tot i que l’endemà celebra
la seva particular festa pels car-
rers de la localitat –Comediants
dedica aWagner i Verdi el seu es-
pectacle familiar–, cloent amb un
concert del grup Manel.
Pel que fa al preu de les entra-

des, que surten a la venda el 2 de
maig, Aguilà va comentar: “Hem

fet un esforç de conten-
ció, especialment en l’òpe-
ra i la dansa, que volem
que surtin a preus d’equi-
pament públic”. Això sig-
nifica que es pot veure
l’Orquestra del Mariinski
per un preumàxim de 150
euros mentre que Alejan-
dro Sanz en costa 200 en
aquestes mateixes locali-
tats. D’altra banda, i de ca-
ra al públic internacional

(que l’any passat va significar el
10%del total) i al de la resta d’Es-
panya (un altre 10%), s’ha volgut
condensar entre el 2 i el 6 d’agost
la gran aposta per la lírica.
D’aquesta manera es fa una crida
a operadors europeus. I bé, des
que l’AVE arriba a Figueres, és
possible plantar-se de Madrid a
l’Empordà en 3 hores i mitja.c

@MariaValverdeR
Tristán Ulloa Actor
@TrisUlloa@andrewholes

Lamoda
JoëlDicker

LA DANSA

Corella serà artista
convidat a la gala final
de les estrelles russes
del ballet

MANÉ ESPINOSA

N o m’havien recomanat mai tant un
llibre com La veritat sobre el cas
Harry Quebert de Joël Dicker. Jo-
ve (aviat farà 28 anys), precoç, bu-

fó, intel·ligent, simpàtic i suís, Dicker publica-
rà les versions castellana (Alfaguara) i ca-
talana (La Campana) de la novel·la de moda a
mitjans de juny. El perill de les recomana-
cions és que, si la insistència és excessiva, po-
den provocar rebuig o una sobredosi insalva-
ble d’expectatives.
El primer editor que va confiar en Dicker

per incorporar-lo al catàleg de l’Âge de l’Hom-
me va ser Vladimir Dimitrijevic (q.e.p.d). Di-
mitrijevic tenia un refinat i finíssim instint de
selecció i una curiositat tan eclèctica com per
escriure un llibre sobre futbol (un llibre que
aconseguia conciliar la passió literària i l’amor
a l’esport amb frases com aquestes: “Per un
escriptor, la manera de posar una coma, de
triar un adjectiu, d’escoltar la seva pròpia mú-
sica, la respiració de les frases, tot això ho re-
trobem en aquest joc màgic. Hi ha un futbol
musical, jugadors èpics, jugadors lírics, juga-
dors acadèmics. Els pots reconèixer tant a la
literatura com al futbol”).
L’èxit de Joël Dicker s’està analitzant amb

una barreja d’incredulitat, de fascinació i d’en-
veja (sana i malsana). Sorprèn que un suís ha-
gi estat capaç d’escriure una grannovel·la ame-
ricana en francès, un best seller magnètic so-
bre un escriptor de best sellers acusat d’assas-
sinar una noia de quinze anys. És una intriga
metaliterària, que juga amb l’encant argumen-
tal de la impostura, el pecat, la redempció, el
compte enrere, els manuscrits, els amors pro-
hibits i la generalització de la sospita entre els
habitants d’un poble petit.
El magnetisme de la intriga és l’element

que preval al llarg de 666 (atzar satànic?) pàgi-
nes, més enllà d’un estil o d’una visió del món.
El resultat és un treball prodigiós de laborato-
ri que, amb molta astúcia i ironia, fusiona re-

cursos de gèneres diferents. Sense trair la tra-
dició de la novel·la nord-americana d’èxit
(l’acadèmica i la popular), Dicker situa l’acció
en un context identificable –els mesos previs
a l’elecció de Barack Obama– i trena un com-
pendi de ressonàncies que passen per les
sèries Twin Peaks i El caso de la escalera, per
John Grisham, Psicosis i El exorcista, pel New
Hampshire de John Irving o per una relació
mestre-deixeble a mig camí entre Els dimarts
amb Morris i El indomable Will Hunting.
Aquest joc de gèneres provoca sensacions

contradictòries. En els primers terços de la no-
vel·la, el lector és brutalment seduït per l’allau
de recursos. En el terç final, en canvi, el con-
torsionisme argumental dissenyat per Dicker
acumula tants girs efectistes que li treu perso-
nalitat a l’autor i que rebaixa la credibilitat de
la narració. Tornem aDimitrijevic: després de
llegir La veritat sobre el cas Harry Quebert, no
sé si Dicker és un jugador musical, èpic, líric o
acadèmic o tot alhora.

El magnetisme de la
intriga és l’element que
preval al llarg de 666
(atzar satànic?) pàgines

EL PRESSUPOST

Seran 22 espectacles
amb 3,6 milions
d’euros, un 10%
menys que el 2012

Sergi
Pàmies

ALEXANDER SHAPUNOV

DARÍO ACOSTAARXIU

L’equip. Oriol
Aguilà, director
artístic del
Festival Castell
de Peralada, i
Carmen Mateu
de Suqué, la
seva presidenta,
es miren l’origi-
nal espot que
s’ha fet per a
aquesta edició
en el Saló dels
Miralls del Liceu

Valery Gergiev. El Mariinski farà un concert Wag-
ner amb La valquíria i Tristany i Isolda (2 agost)

Angela Meade.
Després d’enamorar el

públic de Peralada
amb la seva Leonora

d’Il Trovatore del
2012, torna amb un

recital centrat en Verdi
i Bellini (19 de juliol)

Eva-Maria
Westbroek.

Veu wagneriana
de Bayreuth,

cantarà amb el
Mariinski i en el

Rèquiem de
Verdi inaugural


