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Doblet
Eva-Maria
Westbroek
cantarà en les
nits dedicades
a Verdi i
Wagner

Cost
El pressupost
del festival és
de 3,6 milions
d’euros, un
10% menys
que el 2012

Els noms propis del
festival: de la lírica,
de la dansa i del pop

Cartell

Sondra Radvanovsky
La soprano nord-americana Son-
dra Radvanovsky protagonitzarà
Norma, que el 6 d’agost arriba a
Peralada en un muntatge de Susa-
na Gómez, amb direcció musical
de Carlo Montarano i la participa-
ció de l’OBC i el cor de cambra del
Palau de la Música.

Guérguiev i Westbroek
El director rus Valeri Guérguiev
conduirà la màquina orquestral
del Mariinski en un concert dedi-
cat a Wagner el 2 d’agost, en què la
soprano holandesa Eva-Maria
Westbroek cantarà dues peces de
Tristany e Isolda.

Grans de la dansa
Lac, la coreografia de Maillot basa-
da en El llac dels cignes, protago-
nitzarà les nits del Ballet de Mon-
tecarlo, el 26 i 27 de juliol. El 16
d’agost hi haurà una gala amb es-
trelles del Bolxoi, el Mariinski, el
Mikhaïlovski i l’Eifmann.

Bosé, Cullum, Sanz i Manel
La programació pop inclou Miguel
Bosé, Jamie Cullum, Paco de Lu-
cía, Manel, La Locomotora Negra
amb Andrea Motis i Joan Chamor-
ro, Gloria Gaynor i Alejandro Sanz,
que serà el concert amb l’entrada
més cara: de 90 a 200 euros.

Alberto García Demestres
Peralada va estrenar l’òpera Java
suite d’Agustí Charles i Marc Ro-
sich, i enguany farà el mateix amb
WOW! d’Alberto García Demes-
tres i direcció escènica de Xavier
Albertí. “És una obra sobre la cre-
ació, la mort i la immortalitat”, diu
el compositor barceloní.
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ESTRELLES A L’EMPORDÀ
01. Sondra Radvanovsky protagonitzarà Norma.

PAVEL ANTONOV 02. La diva disco Gloria Gaynor. PERALADA
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Els bicentenaris de Wagner i Verdi,
l’òpera Norma de Bellini i la diva
disco Gloria Gaynor destaquen en
el 27è Festival de Peralada. Se cele-
brarà del 13 de juliol al 16 d’agost,
amb un 10% menys de pressupost.

gran de contenció de la despesa ge-
neral perquè no afecti la despesa ar-
tística”, va explicar ahir el director
del festival, Oriol Aguilà, al saló dels
miralls del Gran Teatre del Liceu.
Tot i la reducció econòmica, l’aug-
ment de l’IVA i el descens de les
aportacions públiques –que repre-
senten el 6,5% del pressupost to-
tal–, el festival programa dos espec-
tacles més i introdueix algunes no-
vetats, com ara un espai chill-out a
l’aire lliure, on actuarà Alfonso Vi-
lallonga, i enceta una col·laboració
amb el Teatre Municipal El Jardí de
Figueres, on s’estrenarà l’obra tea-
tral La pell eixorca (o la terra del
brau), basada en textos de Salvador
Espriu i T.S. Eliot. “Volem que
aquesta iniciativa continuï i que tot
l’Empordà senti el festival com a
propi”, diu Aguilà.

“Peralada és el festival de l’òpe-
ra i la dansa”, recorda Aguilà. D’òpe-
res n’hi haurà tres: Das liebesverbot
(La prohibició d’estimar) de Wag-
ner, Norma de Bellini i l’estrena de
WOW! d’Alberto García Demestres.
La prohibició d’estimar, que es re-
presentarà en petit format els dies 2
i 3 d’agost a l’església del Carme, va
ser la primera òpera de Wagner que
es va estrenar, i està basada en la co-
mèdia Mesura per mesura de Sha-
kespeare. A Peralada arriba en una
versió reduïda de Frank Böhme,
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BARCELONA. El Rèquiem de Verdi
inaugurarà la 25a edició del Festival
Castell de Peralada el 13 de juliol.
Més enllà de la contundència meta-
fòrica d’escoltar una missa de di-
funts en temps de crisi, el concert
servirà per commemorar el bicen-
tenari del naixement del composi-
tor italià. Altres efemèrides també
planen sobre la programació del fes-
tival empordanès: els centenaris de
Britten i Espriu i, esclar, el bicente-
nari de Wagner. Com és habitual, el
cartell manté grans tres apartats di-
ferenciats: la programació lírica,
l’oferta de dansa i els concerts de
l’anomenat Estiu Musical, que en-
guany té com a gran reclam la pre-
sència de la diva de la música disco
Gloria Gaynor, la intèrpret de can-
çons com I will survive i Never can
say goodbye.

Peralada no és aliè al context eco-
nòmic, i respecte a l’any passat ha
aprimat un 10% el pressupost, que
enguany serà d’uns 3,6 milions
d’euros. “Hem fet un esforç molt

Peralada confia en Verdi,
Wagner, Bellini i Gloria Gaynor

El festival empordanès ajusta el pressupost però programa més espectacles
amb direcció escènica de Georgios
Kapoglou i repartiment català en-
capçalat pel tenor David Alegret i el
baríton Enric Martínez-Castignani.

Un format més gran tindrà la
producció de l’Òpera d’Oviedo de
Norma, amb la soprano nord-ame-
ricana Sondra Radvanovsky, que es
representarà un únic dia, el 6
d’agost. Finalment, el 14 d’agost Pe-
ralada estrenarà l’òpera WOW!
d’Alberto García Demestres, amb
direcció escènica de Xavier Alber-
tí, el futur director del TNC. “És un
llibret basat en poemes de Walt
Whitman i Oscar Wilde”, explica
Demestres, que espera enllestir la
partitura “el 31 de maig”.

La força del Mariinski
La part lírica del festival té com a
gran atractiu el concert wagnerià
que dirigirà Valeri Guérguiev el 2
d’agost, i que comptarà amb l’Or-
questra del Teatre Mariinski de
Sant Petersburg i amb la soprano
Eva-Maria Westbroek, que també
cantarà en el Rèquiem de Verdi. La
programació clàssica es completa
amb els recitals del tenor polonès
Piotr Beczala, la soprano nord-ame-
ricana Angela Meade (que l’any pas-
sat va ser Leonora a Il trovatore que
es va veure a Peralada) i David Ale-
gret, que cantarà peces de Britten
acompanyat de piano i guitarra.e


