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Lírica, música clàssica,
jazz, flamenc, rumba, can-
çó, gospel, dansa, teatre...
El Festival Castell de Pe-
ralada ha decidit lluir totes
les seves cares en la 21a
edició, la primera amb
Joan Maria Gual –relleu
de Luis López de Lama-
drid, que tanmateix conti-
nuarà vinculat a l’esdeve-
niment com a «conseller
artístic»– de director. «No
he vingut a revolucionar ni
a demostrar res. El que
funciona no cal canviar-
ho», va afirmar Gual ahir
en una roda de premsa de
presentació del festival al
Palau de la Música Catala-
na de Barcelona. Joan Ma-
nuel Tresserras, conseller
de Cultura, va lloar preci-
sament ahir aquesta capa-
citat de «renovar-se des de
la complicitat» de la qual
ha estat capaç el Festival
de Peralada.

Amb les 28 representa-
cions de 25 espectacles en
31 dies, la mostra tindrà
pràcticament una activitat
diària. Un concert de l’Or-
questra Filharmònica de
Sant Petersburg que diri-
geix Iuri Temirkanov, in-
terpretant dues peces clàs-
siques de Txaikovski (Si-
sena simfonia ‘Patètica’ i
la suite d’El llac dels cig-
nes), inaugurarà el festival
el 20 de juliol. La gira Dos
pájaros de un tiro, que
unirà Joan Manuel Serrat i
Joaquín Sabina aquest es-
tiu, el clourà el 19 d’agost.
I atenció: Serrat i Sabina,
pendent encara d’anun-
ciar-se oficialment, visita-
ran també Sant Feliu de
Guíxols per la via del Fes-
tival de la Porta Ferrada, a
més de les actuacions ja
confirmades a Terrassa i
Barcelona. Amb les ex-
cepcions d’un recital del
Grup Vocal de Cambra
d’Elx i l’Orquestra Barro-
ca Valenciana, que porta-
ran a escena la música del
Misteri d’Elx, i un concert
de flauta i arpa a càrrec de

Francesca Canali i Letizia
Belmondo, que se celebra-
ran a l’església del Carme,
totes les representacions
tindran lloc a l’auditori
Jardins del Castell.

Uns quants d’aquests
espectacles seran d’estre-
na. L’adaptació d’Els con-
tes de Hoffmann, amb la
Bilbao Orkestra Sinfoni-
koa, el Coro Lírico de

Cantabria i la direcció
d’escena de Lindsay
Kemp, significarà una es-
trena absoluta. Adiós her-
mano cruel, del ballarí ar-
gentí Julio Bocca, serà es-
trena a Catalunya, com
també ho seran l’adaptació
del Romancero gitano de
García Lorca realitzada
pel Ballet Flamenco de
Andalucía que dirigeix

Cristina Hoyos i el retorn
de Calixto Bieito a Perala-
da després de l’èxit de
Carmen, aquesta vegada
amb Los persas, réquiem
por una guerra, un espec-
tacle en castellà a partir
d’un text d’Èsquil. Ara bé,
en el cartell d’enguany so-
bresurten molts altres
noms: Al Jarreau, després
de la bona imatge oferta

l’any passat a Sant Feliu
de Guíxols i Mont-roig del
Camp, visitarà ara Perala-
da acompanyat de l’histò-
ric guitarrista George Ben-
son; Keith Jarrett tornarà a
lluir la brillantor del seu
clàssic trio (sempre que
ningú del públic estosse-
gui o faci fotos, motius
pels quals el pianista és ca-
paç d’aturar el xou); el

cantaor Miguel Poveda
participarà amb la Sinfo-
nietta Porta Ferrada en una
nit batejada com a Memo-
rial Luis Polanco (en re-
cord a l’anterior subdirec-
tor artístic del festival,
mort el maig del 2006);
Miguel Bosé hi aterrarà en
el marc d’una gira que
commemora els seus tren-
ta anys de trajectòria, i la
soprano Ainhoa Arteta
protagonitzarà un recital
amb obres de Montsalvat-
ge i Guinovart, entre altres
autors, acompanyada de
l’Orquestra de Cadaqués.
Com a fruit de la diversifi-
cació d’enguany, Peralada
rebrà alguna activitat ben
curiosa tenint en compte la
història del festival. L’e-
xemple més xocant: una
nit de rumba catalana,
Temps de caló, amb mú-
sics provinents de Patriar-
cas de la Rumba, Sabor de
Gràcia i l’Orquestra Pla-
teria.

Novetats importants de
la 21a edició del festival,
d’altra banda, són el cicle
que, amb el nom de Petit
Peralada, oferirà quatre
espectacles familiars al
pavelló Jardins del Castell
i, també, les classes magis-
trals que oferiran uns
quants dels participants en
la mostra. Miguel Poveda i
Cristina Hoyos ja estan
confirmats per a aquesta
activitat.

Els responsables del
Festival de Peralada, final-
ment, que editaran en breu
un llibre amb la història de
la mostra amb il·lustra-
cions de Pilarín Bayés,
van mostrar ahir el seu in-
terès a coproduir especta-
cles amb altres festivals i,
en el cas de cites com ara
els festivals de Cap Roig i
Porta Ferrada, treballar
plegats per tal d’evitar co-
incidències d’espectacles
rellevants el mateix dia.

Les entrades per a la 21a
edició es posaran a la ven-
da el 4 de maig.

Peralada explora la diversitat
Serrat amb Sabina, Keith Jarrett, Ainhoa Arteta, Julio Bocca i Calixto Bieito participaran en la 21a edició del festival

XXI FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

20 juliol Auditori SAINT PETERSBURG PHILARMONIC ORCHESTRA

• DIA • LLOC • CONCERT

21 juliol Auditori GEORGE BENSON & AL JARREAU

22 juliol Auditori KEITH JARRETT, GARY PEACOCK & JACK DEJOHNETTE

27-29 juliol Auditori ELS CONTES DE HOFFMANN

28 juliol Auditori XIV GRAN CONCERT DE MÚSICA CATALANA. Cobla Ciutat de 
Girona, Cobla Mediterrània, Esbart Marboleny

30 juliol Auditori CARLOS NÚÑEZ

31 juliol Auditori THE CAMPBELL BROTHERS

31 juliol Església LA MÚSICA DEL MISTERI D'ELX

1 agost Auditori MIGUEL BOSÉ

2 agost Auditori AINHOA ARTETA

3 agost Auditori GALA LÍRICA. Sandra Radvanovsky, Sonia Ganassi, Orquestra 
Simfònica del Gran Teatre del Liceu

4 agost Auditori MIGUEL POVEDA

5 agost Auditori NIT DE RUMBA CATALANA

7-8 agost Auditori JULIO BOCCA

9 agost Església RECITAL DE FLAUTA I ARPA. Francesca Canali i Letizia 
Belmondo

10-11 agost Auditori BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA. Amb Cristina Hoyos

14-15 agost Auditori BOSTON BALLET

16 agost Auditori EL BARBER DE SEVILLA. Helikon Òpera de Moscou

18 agost Auditori CALIXTO BIEITO. Los Persas. Réquiem por una guerra

19 agost Auditori SERRAT i SABINA

• Petit Peralada
29 juliol Pavelló PIRATS: ELS JOGLARS FLOTANTS

5 agost Pavelló MIS PRIMERAS CUATRO ESTACIONES

12 agost Pavelló ROMEO Y JULIETA

16 agost

George Benson

Ainhoa Arteta

Julio Bocca

Miguel Bosé

Boston Ballet Miguel Poveda Serrat

Pavelló NORA I EL JAZZ 

� El Festival Castell de Peralada ha fet
una aposta ferma per la diversitat de regis-
tres en la 21a edició, que inclourà 25 es-
pectacles del 20 de juliol al 19 d’agost.

GUILLEM VIDAL / Barcelona Amb Joan Maria Gual estrenant-se en-
guany en la direcció, el festival portarà a
l’Empordà propostes d’índole molt diver-
sa, com ara l’estrena absoluta d’una nova
producció d’Els contes de Hoffmann; els

recitals de Serrat amb Sabina, George
Benson & Al Jarreau, Ainhoa Arteta, Mi-
guel Bosé i Keith Jarrett; la dansa de Julio
Bocca i el Boston Ballet; l’estrena a Cata-
lunya de Los persas, réquiem por una

guerra, de Calixto Bieito, i una nova ver-
sió d’El barber de Sevilla, de Rossini, a
càrrec de l’Helikon Opera de Moscou. El
festival, amb el cicle Petit Peralada,
s’obrirà als espectacles familiars.


