
Com sol ser habitual, són temps de

lírica per al Festival Internacional de

Música Castell de Peralada, una de

les cites estiuenques per als amants

de les arts i, en especial, de l’òpera, la

dansa i la música clàssica. En aquesta

27a edició torna el director rus Valery

Gergiev, vint anys després de la seva

última actuació al festival del castell,

amb un Otello acompanyat de Plácido

Domingo. La seva aportació serà un

un concert espectacular, juntament

amb una de les veus wagnerianes més

importants de l’actualitat, la sopra-

no Eva-MariaWestbroek. A més, el

públic de Peralada podrà gaudir de

Les Ballets deMonte-Carlo i la gala

Grans estrelles del ballet, amb figures

destacades i clàssics convidats.

Però a Perelada també hi tenen cabu-

da els muntatges teatrals i les actu-

acions de música pop. El festival no

s’oblida del reclam popular i aposta

per reunir noms comMiguel Bosé o

Alejandro Sanz –tots dos superant

modes i sumant seguidors de diver-

ses generacions–, els exitosos Manel

i el virtuós de la guitarra Paco de

Lucía. Una oferta artística de més

de 30 dies en un entorn màgic fa del

Festival Castell de Peralada un dels

clàssics de l’estiu.

LAC. LES BALLETS DE MONTE-CARLO
Dv. 26 i ds. 27 de juliol.C 22h.
Auditori Parc del Castell.

Qui recordi la memorable versió de Romeu
i Julieta que van presentar al TNC o hagi vist
imatges de Belle, la coreografia basada en
La bella dorment que l’any que ve arribarà al
Liceu, ja ho sap: els espectacles de Les Ballets
de Monte-Carlo coreografiats pel gran Jean-
Christophe Maillot posseeixen la perfecció de
les millors companyies de ballet clàssic, però
trenquen tots els tòpics estètics i narratius del
ballet clàssic. És amb aquesta mateixa volun-
tat que Maillot i el dramaturg Jean Rouaud
s’han apropat al clàssic per definició, per
demostrar-nos que al llac de Txaikovski els cig-
nes blancs potser no són tan immaculats com
semblen, i fins i tot els cignes negres presenten
més clarobscurs que no ens imaginem. El
conte romàntic es transforma així en un fasci-
nant i una mica pessimista conte de por i mis-
teri com aquells que connecten directament
amb els terrors infantils. Això, encara que la
sensualitat eròtica de la història, que també
vol remarcar aquesta esplèndida companya,
no en tingui aparentment res, d’infantil.

LA PELL EIXORCA (O LA TERRA DEL BRAU)
Dissabte 27 de juliol.C 21h.
Teatre Municipal El Jardí de Figueres.

L’un va néixer a Missouri i va guanyar el Premi
Nobel quan s’havia transformat ja en un
escriptor britànic amb residència a Anglaterra.
L’altre es va moure sempre sota el sol mediter-
rani de Sinera/Arenys i Barcelona, i va aspirar
a ser el primer Nobel de la llengua catalana.
I els dos (T.S. Eliot i Salvador Espriu), malgrat
els seus diferents orígens i arrels culturals,
comparteixen ara un espectacle que ens ve
a demostrar les moltes afinitats que existei-
xen entre l’autor de La terra erma i l’autor
de D’una vella i encerclada terra. Tal com ho
veuen el director Francesc Cerro-Ferran i l’ac-
triu Txe Arana, els creadors d’aquest muntatge
ple també d’elements cinematogràfics, a
l’obra dels dos escriptors hi ha una referència
constant als estralls que provoquen la guerra i
l’odi. I a les velles civilitzacions que sovint han
desaparegut sota tràgiques circumstàncies i
que ens recorden com pot desaparèixer la nos-
tra pròpia civilització.

PERALADA,
LA FESTA DE LA LÍRICA
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El festival es manté fidel a la seva aposta per la dansa i l’òpera
sense oblidar-se de la música pop. TEXT: DAVID MOREU I RAMON OLIVER
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MIGUEL BOSÉ
Dissabte 20 de juliol.C 22h. Auditori Parc
del Castell. € De 95 euros a 140 euros.

Hi ha artistes que estan envoltats d’una aura
de llegenda que els persegueix per tots els
escenaris on toquen. Un dels casos emblemà-
tics del pop hispà és el de Miguel Bosé, que
un any més es manté fidel a la seva cita amb
el Festival Castell de Peralada després d’haver
recorregut tota la geografia espanyola i part
de la llatinoamericana amb la seva exitosa gira
Papitwo. Els seus seguidors saben que els seus

directes es converteixen en una desfilada de
hits i de temes clàssics de la seva extensa car-
rera, però el cantant vol anar un pas més enllà
i ara ens sorprèn amb nous arranjaments que
ens permeten redescobrir la màgia de les seves
cançons. Una proposta que va néixer gràcies
al disc homònim número 1 de vendes i que en
aquest concert especial comptarà amb la parti-
cipació de Bimba Bosé. Carismàtic, eternament
jove i sempre innovador, Miguel Bosé també
s’ha encarregat de tots els detalls artístics i
tècnics d’un espectacle que convertirà la nit de
Peralada en inoblidable.

ALEJANDRO SANZ
Dimecres 7 d’agost.C 22h. Auditori Parc
del Castell. € De 145 euros a 200 euros.

Alejandro Sanz és un dels noms propis de la
música espanyola que no necessita presenta-
ció, ja que en els seus vint anys de carrera ha
aconseguit sobreposar-se a totes les modes,
ha creat tendència i ha fet que les seves can-
çons es converteixin en la banda sonora de
diverses generacions arreu del món. Cada un
dels seus discos ha estat un fenomen de ven-
des i ens ha mostrat la seva evolució des del

cantant romàntic fins a l’artista compromès
amb els temps incerts que corren, però el seu
hàbitat natural són els grans escenaris, on
la seva veu creix acompanyada pel so de la
guitarra i es transforma en una gran estrella.
Alejandro Sanz desembarca per primera vega-
da al Festival Castell de Peralada amb la gira
multitudinària del seu espectacle La música
no se toca i, un cop més, aposta per interac-
tuar amb el públic, valent-se de la tecnologia
teatral més moderna per interpretar els seus
grans èxits de sempre i els temes més emble-
màtics del seu darrer treball d’estudi.

LA LOCOMOTORA NEGRA & ANDREA
MOTIS & JOAN CHAMORRO
Dissabte 10 d’agost.C 22h. Auditori Parc
del Castell. € De 25 euros a 65 euros.

Certes unions musicals només es donen una
vegada a la vida i estan predestinades a mar-
car la carrera dels artistes implicats. Per aquest
motiu, el Festival Castell de Peralada s’enorgu-
lleix de presentar en directe una orquestra tan
emblemàtica com és La Locomotora Negra,
acompanyada per uns “nouvinguts” de l’es-
cena catalana com són Andrea Motis i Joan
Chamorro. La primera formació és una de les
big bands de swing i jazz més populars del
nostre país. Va començar a fer ballar el públic
l’any 1971 amb les seves versions d’artistes
clàssics i encara continua sorprenent amb la
seva energia damunt dels escenaris. Per altra
banda, la jove multinstrumentista Andrea
Motis i el mestre Joan Chamorro formen un
duo que ha gravat dos discos molt ben rebuts
per la crítica i cada cop tenen més èxit gràcies
a la seva particular fusió de jazz, soul i bossa
nova. Una nit màgica de música en estat pur,
que ens permetrà gaudir de dues generacions
d’artistes i d’un repertori pensat per ballar
amb un somriure.

DAVID ALEGRET
Dijous 15 d’agost.C 21h. Església del
Carme. € De 20 euros a 40 euros.

Aquest any es commemora el centenari del
naixement de Benjamin Britten, un dels
compositors anglesos del segle XX que millor
van saber cultivar l’art de la cançó de saló
i de posar música a textos literaris d’autors
destacats, sempre amb una actitud contro-
vertida, un esperit pacifista (fins i tot durant
l’esclat de la Segona Guerra Mundial) i amb
la veu d’un tenor com a company inseparable
d’aventures per tot el món. La mateixa veu
que el cantant barceloní David Alegret defensa
des de fa anys pels grans teatres i les òperes
més prestigioses d’arreu d’Europa, i que en la
present edició del Festival Castell de Peralada
ens sorprendrà amb reinterpretacions de
poesia xinesa i anglesa, juntament amb arran-
jaments que Britten va fer d’obres de Henry
Purcell i de John Dowland. Una vetllada íntima
i apassionada, que promet convertir-se en un
encreuament de cultures, d’estils musicals i de
diverses maneres de sentir l’art amb un peu en
el passat i la mirada en el present fugaç.

RECOPILATORI DE LÍRICA, ÒPERA,
CONCERTS SIMFÒNICS I ESPECTACLES
PARAL·LELS

El Festival Castell de Peralada sempre ha
dedicat una gran part de la seva programació
estiuenca a la lírica, a l’òpera i als concerts
de música simfònica amb artistes de prestigi
internacional, sense oblidar que en la present
edició també hi té cabuda el teatre més
experimental i que es celebrarà un home-
natge al bicentenari de Verdi i de Wagner.
El 13 de juliol s’inaugura el festival amb
una de les obres més celebrades del com-
positor italià, la seva espectacular Messa da
requiem, que comptarà amb l’Orquestra i el
Cor del Gran Teatre Liceu, als quals s’uniran
la soprano Eva-Maria Westbroek, la mezzo
Luciana d’Intino, el tenor Giuseppe Filianoti i
el baix Michele Pertusi. El 19 de juliol arriba
la soprano nord-americana Angela Meade,
que oferirà un recital en solitari centrat en
les figures de Verdi i Bellini. El mateix dia
podrem descobrir la proposta més íntima
del compositor Alfonso de Vilallonga, que va

acariciar el cel amb la banda sonora de la
pel·lícula Blancanieves i que ara ens presenta
un programa pensat per a les nits d’estiu
de l’Empordà. El 27 de juliol s’aixecarà el
teló del Teatre El Jardí de Figueres per a
l’estrena de l’espectacle La pell eixorca,
un viatge a l’interior de l’obra de Salvador
Espriu La pell de brau i a The Waste Land
de T. S. Eliot mitjançant elements teatrals,
del cinema i del moviment corporal amb la
popular actriu Txe Arana. El 2 d’agost arriba
a Peralada l’Orquestra del Teatre Mariinski
de Sant Petersburg amb el director Valery
Gergiev al capdavant, per interpretar selecci-
ons d’òperes paradigmàtiques de Wagner al
costat d’una de les veus més importants de
l’actualitat, la soprano Eva-Maria Westbroek.
El 5 d’agost pujarà a l’escenari el tenor
polonès Piotr Beczala, que oferirà un recital
íntim amb àries i cançons amb la voluntat de
demostrar que el seu nom és sinònim d’ele-
gància. I per tancar l’edició d’enguany del
festival, podrem gaudir del recital gratuït de
Katerina Tretyakova, guanyadora del Concurs
de Cant Francesc Viñas 2013.



EL REGAL DEL BICENTENARI
Dissabte 17 d’agost.C 19h.
Plaça de la Vila de Peralada.

Ja que comparteixen bicentenari i que es repar-
teixen bona part de la programació del festival,
és lògic que aquests dos monstres de l’art líric
també comparteixin espectacle. I que ho facin el
dia que Peralada tanca portes i organitza a la vila
que acull el festival des de fa vint-i-set anys una
bona festa a què està convidada tota la família.
A Peralada no estan per divos i no volen baralles:
aquí, tan ben valorat està Verdi com Wagner. I a
tots dos dedica Comediants un muntatge progra-
mat dins el Petit Peralada, però obert també als
no tan petits. Un muntatge amb el qual, i ja ficats
en el terreny de les celebracions, l’emblemàtica
companyia de Canet aprofita per recordar-nos els
quaranta anys que fa que fan teatre, tant al carrer
(el seu primer escenari, i encara ara un espai en
què es mou molt a gust i continua presentant
noves propostes) com sota teulada.

MANEL
Dissabte 17 d’agost.C 22.30h. Auditori
Parc del Castell. € De 30 euros a 40 euros.

En aquest moment tan intens de la seva
(breu) carrera, resulta complicat presentar
una banda com Manel i no caure en els tòpics
habituals. Tothom sap que aquest grup de
Barcelona s’ha convertit en un dels grans
fenòmens de la música catalana i que els seus
dos últims treballs discogràfics han encapçalat
les llistes dels més venuts, no només al nostre
país, sinó també a la resta d’Espanya. Una

gesta gairebé heroica que els ha posat en
boca de tothom i que els ha permès penjar
el cartell d’entrades exhaurides en la majoria
dels seus concerts. Aquest any tenen l’honor
de tancar la festa de la música de Peralada,
aprofitant l’exitosa gira de presentació del
disc Atletes, baixin de l’escenari, una proposta
arriscada que els ha allunyat de l’escena folk
que van encapçalar i que els apropa als ritmes
pop. Aquesta és l’evolució d’un grup que dicta
les seves pròpies normes, però que no oblida
els seus grans èxits ni les cançons que ja són
himnes per a tota una generació de catalans.

PACO DE LUCÍA
Divendres 9 d’agost.C 22h. Auditori Parc
del Castell. € De 80 euros a 130 euros.

Paco de Lucía és un dels grans virtuosos de
la música popular i la seva guitarra s’ha
convertit en un referent ineludible del fla-
menc des de mitjans de la dècada dels anys
60. Nascut en un lloc ple de mestissatge
cultural com és la badia d’Algesires, el seu
art i la seva tècnica van revolucionar el
toque després d’inspirar-se en altres mes-
tres andalusos i d’acompanyar Camarón de
la Isla en diverses gravacions històriques.
Fidel a la seva cita estiuenca a Peralada, el
famós artista torna a un dels seus escenaris
predilectes per sorprendre el públic amb la
seva particular visió del flamenc, aquella
que enllaça tradició i modernitat per crear
una experiència única. En la seva extensa
carrera, Paco de Lucía ha tocat tots els
pals imaginables, ha flirtejat amb el jazz
experimental i no ha dubtat a recórrer el
món amb una orquestra simfònica, però en
aquesta ocasió podrem gaudir de l’essèn-
cia de la seva música en un format reduït,
acompanyat pels seus músics de confiança,
dos cantaores i un bailaor.

JAMIE CULLUM
Diumenge 28 de juliol.C 22h.
Auditori Parc del Castell. € De 100 euros a
150 euros.

Rebel, descarat i creatiu són els tres adjec-
tius que s’acostumen a associar a la figura
de Jamie Cullum, un artista anglès que s’ha
convertit en una de les estrelles més atípiques
del panorama musical i que ha aconseguit
redefinir el concepte de jazz gràcies a la seva
mentalitat de crooner i la seva sensibilitat cent
per cent pop. Després de sorprendre el públic
de Peralada a l’edició del 2011 i d’haver
superat la xifra de 10 milions de discos venuts
a tot el món, el jove pianista i cantant torna
a Catalunya en una cita única per presentar
les cançons del seu últim treball d’estudi, que
respon a l’enigmàtic títol deMomentum, on
reflexiona sobre aquella època incerta en què
una persona passa dels somnis de joventut a
les responsabilitats pròpies dels adults. Tot i
la transcendència de les seves noves cançons,
Jamie Cullum oferirà un concert salvatge
gràcies a la complicitat de la seva banda i ve
disposat a fer posar el públic del festival dem-
peus gràcies a la presència escènica que l’ha
convertit en un referent internacional.

WOW!
Dimecres 14 d’agost.C 22h.
Claustre del Carme.

Si un dels grans genis de la poesia de tots els temps
–ni més ni menys que el gegant Walt Whitman–
t’ha fet un bon petó, tampoc és cosa d’amagar-te,
encara que d’aquest petó se n’acabi parlant
molt. I si qui ha rebut el petó és Oscar Wilde –la
discreció no es va trobar mai entre les seves grans
qualitats–, el que toca llavors és presumir de petó
sempre que puguis. Doncs bé, en aquest espectacle
amb què Peralada opta un cop més per apostar
fort per l’òpera contemporània de nova creació,
tindrem el famós petó. I tindrem un grapat de
reflexions sobre la mort, l’amor, el somni i la
immortalitat sortits de la ploma de l’autor de Fulles
d’herba i de la de l’autor de De profundis o inspira-
des en els seus escrits. I, perquè no hi falti de res,
fins i tot tindrem Cristòfor Colom, que ni era gai ni
era poeta, però que també té dret a dir-hi la seva.
I encara, a qui tindrem és Xavier Albertí, que ara
ja és de forma oficial el nou director del TNC i s’en-
carrega de donar una bona estructura escènica al
llibret i la música d’Alberto García Demestres. Tot,
contemplat des dels ulls d’un Whitman moribund.

MÚSICA



GALA GRANS ESTRELLES DEL BALLET
Divendres 16 d’agost.C 22h.
Auditori Parc del Castell.

Això sí que serà una bona sorpresa. En una
gala d’aquestes que reuneixen un grapat dels
millors ballarins que corren (i dansen) pel
món, el que esperes és trobar-hi un repertori
integrat per fragments emblemàtics dels
ballets més cèlebres del repertori. El que
no esperes, en canvi, és trobar-te Romeu
i Julieta ballant de puntetes a ritme de
Radiohead. I això es justament el que passa
a Radio&Juliet, la coreografia d’Edward Clug

que obrirà una vetllada en què fins i tot Ángel
Corella es presenta amb aires renovats, amb
un solo (Tercio) que només s’ha vist fins ara
a la Xina, i amb un pas de dos (Built to Fall
Apart) ple de percussió i sons urbans. Però
que ningú pateixi: en aquesta festa de la
dansa en què ballaran figures tan destacades
com ara Anastasia i Denis Matvienko (preci-
sament els Romeu i Julieta amb devoció pel
rock alternatiu), Anna Antonicheva, Dmitri
Gudanov, Irina Perren i Marat Shemiunov,
també els clàssics han sigut convidats: a la
cita no hi faltaran ni Raymonda, ni Spartaco,
ni la Bella Dorment.

DAS LIEBESVERBOT (LA PROHIBICIÓ
D’ESTIMAR), DE RICHARD WAGNER
Dissabte 3 i diumenge 4 d’agost.C 22h.
Església del Carme.

Així doncs, com que no ens agraden les prohi-
bicions, que ni el mateix Wagner (tan estricte
quan es tractava de retirar dels teatres les
seves automenyspreades obres de joventut)
ens prohibeixi gaudir d’una vegada d’aquesta
òpera mai estrenada a casa nostra! “Prohibit
prohibir”, escrivien a les parets els joves rebels
de Maig del 68. I el director escènic d’aquesta
proposta, Georgios Kapoglou, ha tingut molt
presents aquells joves i aquell maig revoluci-
onari a l’hora de presentar entre saxofons i
guitarres elèctriques aquesta versió abreujada
de la segona òpera de Wagner. A l’escenari
hi trobarem un altre personatge molt donat
a les prohibicions: el governador Friedrich és
molt estricte en temes de moral, i ha decretat
dures penes per a qui es lliuri al desig carnal
en públic o en cases de tolerància que ja no
són tolerades. I si sou aficionats al teatre de
Shakespeare, ja haureu endevinat que aquest
tal Friedrich és el mateix jutge Angelo que
protagonitzaMesura per mesura; l’òpera no és
altra cosa que una adaptació d’aquella admi-
rable denúncia de la hipocresia.

NORMA
Dimarts 6 d’agost.C 22h.
Auditori Parc del Castell.

Paciència: Nova York pot esperar. I si els espec-
tadors abonats al Metropolitan volen escoltar
la Casta diva de Sondra Radvanosky –una de
les sopranos preferides del MET– abans que
la cantant la interpreti al setembre vinent al
seu teatre, que agafin un vol i es presentin a
Peralada: si encara queden entrades, seran
benvinguts. I de pas, podran gaudir també
de les veus de Josep Bros, Carlo Colombara i
Ekaterina Gubanova, que es mereixen el viatge
per ells mateixos. Per cert: recordem que mal-
grat la seva preciosa ària dedicada a la caste-
dat de la deessa Lluna, la sacerdotessa druida
Norma no en té res, de casta, i amaga a casa
seva dos fills engendrats en nits de passió com-
partides amb el governador romà Pollione.
Que és tant com dir que Norma es fica al llit
amb el pitjor enemic del poble druida. Però
li podem perdonar el pecat, perquè gràcies
a aquest Bellini ens va regalar un dels cims
absoluts del bel canto. Qui també la perdona
és Susana Gómez, la directora d’aquesta pro-
ducció de l’Ópera de Oviedo, que vol remarcar
la modernitat apassionada del personatge.


