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FESTIVALS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

Vint-i-cinc operaris treballen a contrarellotge perquè demà passat estigui llest l’escenari pel qual desfilaran

E
ntre arbres exòtics
i centenaris i sota
l’atentamirada d’una
important colònia de
cigonya blanca, que

ronda ja la vintena d’exemplars,
un total de 25 operaris treballen
a contrarellotge perquè dissabte
estigui llest l’escenari pel qual
desfilaran els artistes que partici-
paran en laXXVII edició del Fes-
tival Castell de Peralada, punt de
referència de la millor òpera i
dansa dels festivals de música
estiuencs a Catalunya. Un com-
plex muntatge de 2.500 metres
quadrats –entre l’escenari, les ofi-
cines, els camerinos i les grades–
que va començar a mitjans de
juny i que està previst que culmi-
ni demà a les 20 hores, un dia
abans que el festival alci el teló
amb el Rèquiem de Verdi, inter-
pretat per l’Orquestra i Cor del
Gran Teatre del Liceu, dirigits
per Josep Pons, i per la soprano
Eva-MariaWestbroek, la mezzo-
soprano Luciana D’Intimo, el te-
nor Giuseppe Filianoti i el baix
Michele Pertusi.
En total s’han programat una

vintena d’actuacions i el ritme
de venda d’entrades va per molt
bon camí, ja que, segons fonts de
l’organització, l’ocupació a hores
d’ara és superior a la que hi ha-
via fa un any dies abans de l’inici
del certamen. A començaments
d’aquesta setmana ja s’havien
venut el 70% de les localitats, i
alguns concerts, com el del grup
Manel, que tancarà el festival el
17 d’agost, o el de Miguel Bosé,
que tornarà a Peralada amb
Papitwo el 20 de juliol, superen
ja el 90% d’ocupació. De la
programació original, l’única bai-
xa registrada, per motius mèdics,
és la de la cantant Gloria Gyanor,
que s’ha de sotmetre a una ope-
ració que la mantindrà allunya-
da dels escenaris des de mitjan

juliol fins a principis d’octubre.
L’aforament de l’auditori del

parc del Castell, on s’han progra-
mat la majoria dels concerts, és
de 1.800 localitats, mentre que la
capacitat màxima de l’església
del Carme i el claustre del Carme
–on es faran alguns recitals lírics
de més petit format– tenen una
capacitat de 400 i unes cent per-
sones respectivament.

ElFestival Castell de Peralada alçarà el teló dissabte amb el ‘Rèquiem’ deVerdi, compositor

Els concerts de
Manel, que tancarà
el festival, i Miguel
Bosé ja tenen el 90%
d’entrades venudes

Rossy de Palma, amb el premi

Portada del setmanari Chi

Girona
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CompteenrereaPeralada

Rosa Elena García Echave
(Palma, 1964), coneguda

en art com a Rossy de Palma, va
rebre ahir a París l’ordre d’Ofici-
al de les Arts i les Lletres del Mi-
nisteri deCultura francès. La titu-
lar de l’esmentada cartera, Auré-
lie Filippeti, li va lliurar la distin-
ció, que també va rebre l’actor
nord-americà Forest Whitaker.
La carrera de De Palma, mallor-
quina establerta aMadrid, ha tin-
gut a la capital francesa un nota-
ble recorregut, que inclou tant
pel·lícules com obres de teatre i
musicals. Alhora, és un dels per-
sonatges reconeguts de la vida so-
cial parisenca.

El nou nòvio de Barbara
Berlusconi –la filla gran

del segonmatrimoni d’il Cavalie-
re– es diu Lorenzo Guerrieri –i
no Pietro, com per error s’havia
dit–, estudia Economia i Adminis-
tració d’Empreses i treballa per
les nits com a bàrman en un res-
taurant enoteca. La revista Chi,
que ja va donar fa una setmana
l’exclusiva sobre la nova relació,
va parlar amb Lorenzo, de 24
anys, que va afirmar prendre
amb estoïcisme l’assetjament de
la premsa. / E. Val

Gent
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L’escenari del Castell de Peralada

Anna Monell / LA VANGUARDIA
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ANIVERSARIS SANTORAL

Giorgio
Armani

Éric
Abidal

actriudissenyador

Lisa
Rinna

futbolista

Benet, Joan, Sigisbert,
Plàcid, Marcià,
Sabí, Olga, Cindeu,
Pius, Pelàgia, Sidroni

BARCELONA Redacció

L
ad’Alba, una de les ca-
ses nobiliàriesmés an-
tigues d’Espanya, tam-
poc no s’ha deslliurat

de les conseqüències de la re-
cessió econòmica. En una en-
trevista del diari Cinco Días a
Cayetano Martínez de Irujo
(Madrid, 1963), el cinquè dels
sis fills de la duquessa d’Alba
afirma que la decisió de crear
unamarca amb el nomde la ca-
sa ha estat motivada per la ne-
cessitat de generar ingressos, ja
que fins ara “hem sobreviscut
de les subvencions al sector
agrari”.
Durant l’entrevista, celebra-

da als jardins del palau de Li-
ria, el comte de Salvatierra asse-
gura que, després de diversos
anys en què la duquessa “ha
descapitalitzat la casa perman-
tenir i millorar el patrimoni”, la
situació actual ha obligat a ex-
plotar el potencial dels ter-
renys agrícoles.
L’exgenet (el menor dels fills

homes de Cayetana Fitz James
Stuart) ha estat escollit per la
mare com el responsable de ti-
rar endavant la marca Casa
d’Alba mitjançant l’explotació
de les propietats immobiliàri-
es, exposicions i de la comercia-
lització de productes gurmet,

elaborats a partir de matèries
primeres que els ofereixen les
25.000 hectàrees que tenen.
Actualment venen oli i carn,

encara que el projecte pretén
incorporar també taronges,
blat i pasta. L’esmentada inicia-
tiva suposarà la recerca de so-
cis a causa que, segons declara
el comte de Salvatierra, “no te-
nim la capacitat necessària per
industrialitzar els productes”.
D’altra banda, Miguel Arias

Cañete, ministre d’Agricultura,

“permetrà que ens posem al
dia perquè cada vegada depen-
guem menys de les subvenci-
ons”, ja que s’estima que en dos
anys la marca sigui rendible.
Malgrat que no necessita pu-

blicitat, el gestor de la nova
marca assegura que requerei-
xen de l’ajuda dels mitjans de
comunicació per mostrar la
qualitat del producte. Es tracta
d’una comesa impensable anys
enrere, una complexa tasca
lleugerament contrària a la tra-

dició del llinatge. “Cal trencar
elsmotllos que ha tingut aques-
ta casa fins fa quatre anys”, de-
clara l’aristòcrata, ja que la
mentalitat imperant “és conser-
vadora i aprensiva als canvis,
massa estructurada enmolts as-
pectes”. La mediàtica família
ha estat notícia aquesta setma-
na, concretament dilluns, ja
que la justícia ha condemnat
Telecinco a pagar 300.000 eu-
ros a la duquessa d’Alba per
emetre una conversa privada.c

aran els artistes que participaran al Festival Castell de Peralada
AGUSTÍ ENSESA

A part de gaudir de l’actuació
musical, el públic que vagi a
Peralada tindrà una àmplia ofer-
ta de lleure i gastronòmica per es-
collir. Els dies de concert els jar-
dins obriran les portes a les 19 ho-
res i els assistents hi podran gau-
dir d’un relaxat passeig. El 1877,
per encàrrec dels antics comtes
de Peralada, l’arquitecte paisat-
gista François Duviller va idear

aquests jardins, on inicialment es
van arribar a plantar fins a 158 va-
rietats de plantes, arbres fruiters
i ornamentals. Un passeig en ple-
na naturalesa en el qual el visi-
tant podrà contemplar l’exposi-
ció que el Festival Castell de
Peralada ha organitzat amb la
Fundació Gala-Dalí coincidint
amb el bicentenari del naixe-
ment del compositor alemanyRi-

chard Wagner (1813-1893), i que
repassa les obres del pintor de Fi-
gueres dedicades a composicions
de Wagner, com les escenografi-
es que va fer per als ballets Baca-
nal iTristany Foll.El festival dedi-
carà tres jornades al cèlebre com-
positor alemany: la primera, que
tindrà lloc el divendres 2 d’agost,
anirà a càrrec del director rusVa-
lery Gergiev i el teatre Mariinski
de Sant Petersburg, mentre que
les nits del 3 i 4 d’agost es podrà
veure per primera vegada en un
escenari espanyol la primera òpe-
ra estrenada per Richard Wag-
ner:Das Liebesverbot (la prohibi-
ció d’estimar).
Els jardins també acolliran l’ex-

posicióEmocions, del fotògraf Ed-
dy Kelele, que reuneix imatges
dels millors moments del festi-
val. Les opcions gastronòmiques
són variades: qui ho desitgi po-
drà sopar a l’aire lliure i ambmú-
sica en directe al restaurant La
Parrilla, o bé fer-ho al restaurant
del Casino, un castell del segle
XIV. Qui vulgui un sopar ràpid i
informal podrà fer-ho a la parada
d’entrepans habilitada només les
nits del festival. Opcions per a
tots els gustos.c

Casad’Alba,nova
firmaalmercat

Els prínceps d’Astúri-
es van visitar ahir el

nou parc nacional de la
Sierra de Guadarrama, i
van descobrir una placa
que commemora el nou
estatus legal que va assolir
aquesta joia natural. Felip
i Letícia van aprofitar les
vistes per fotografiar-se
amb alcaldes de la zona,
els responsables de clubs
alpins i els components
del Grupo de Amigos de la
Sierra de Guadarrama.

compositor de qui se celebra el bicentenari

CayetanoMartínez de Irujo, gestor de lamarca ducal
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Els dies d’actuació,
els jardins
del castell obriran
les portes al públic
a les 19 hores

La duquessa i el fill Cayetano, l’abril passat

50

ElsPrínceps,
aGuadarrama

3479

Peralada

Màgic Andreu, il·lusionista 65
Marina Gatell, actriu 34
Justin Chambers, actor 43
Hugo Sánchez, exfutbolista 55


