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J o, com tothom, tinc els meus 
morts literaris. I amb els escrip-
tors que m’agraden em passa 

com amb la família i els amics: no 
penso mai que aquesta implacable 
defunció hagi de passar. Em mantinc 
al marge i, només quan ho llegeixo a 
la premsa o a les xarxes socials, pen-
so que em quedo molt orfe.
 Amb el pas del temps aquesta or-
fandat ha augmentat. I que quedi 
clar que quan parlo dels meus morts 
no em refereixo als autors a qui vaig 
conèixer quan ja eren patrimoni del 
més enllà, sinó als del més cap aquí, 
que, idolatrats per tantes pàgines 
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deesi inoblidables, em van deixar quan 
menys m’ho esperava. No es tracta 
de repassar les necrològiques, pe-
rò el cert és que des de fa uns mesos 
visc amb una permanent sensació 
d’abandonament. 
 L’any passat se’n va anar Tom 
Sharpe, amb qui em vaig descollonar 
gràcies a Wilt; res ni ningú ha aconse-
guit fins avui que torni a riure tant. I 
també, José Luis Sampedro, que em 
va impressionar el dia que em va en-
senyar les fitxes que preparava per a 
cada un dels personatges dels seus 
llibres. Va començar el 2014 i em van 
prendre el gran Manu Leguineche, 

de qui encara recordo un dinar amb 
ell, a Brihuega, a prop de casa seva, 
on em va confirmar el que sempre he 
sabut: que la literatura és un viatge 
interminable sense bitllet de torna-
da. I se’n va anar Juan Gelman, que va 
escriure per a mi versos com aquests: 
«Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor 
con que odio, esta esperanza que come pa-
nes desesperados. Aquí pasa, señores, que 

me juego la muerte». I ara van i m’arra-
bassen Gabriel García Márquez, a qui 
ja mai podré entrevistar. És la mort 
que ara per ara em dol més, perquè 
m’arrossega a l’adolescència, quan 
li vaig robar al meu germà Cien años 
de soledad i vaig poder acompanyar el 
coronel Aureliano Buendía aquella 
tarda remota en què el seu pare el va 
portar a conèixer el gel. El cert és que 
envejo tots aquells que descobriran 
les seves històries per primera vega-
da. Pel que em van donar, per la felici-
tat i el dolor que em van causar, con-
fesso que trobo molt a faltar els meus 
morts. H

Molts escriptors a 
qui vaig conèixer, o no, 
m’han deixat quan 
menys m’ho esperava

flamenc ‘Medusa, la guardiana’

sara baras 8 i 9 d’agost

programació destacada

teatre ‘Love letters’

gérard dépardieu 19 de juliol

Òpera ‘Andrea Chénier’

marcelo Álvarez 26 de juliol

Òpera ‘Gala lírica’

piotr beczala 11 de juliol

Òpera ‘Gala lírica’

jonas kaufmann 3 d’agost

soul i dance ‘Greatest Hits’

gloria gaynor  11 d’agost

Dépardieu, 
un luxe per 
a Peralada
3l’actor francès comparteix cartell 
amb asos de la lírica, el pop i la dansa 

MARTA CERVERA
 BARCELONA

Veure actuar l’enorme Gérard Dé-
pardieu a Love letters. d’A.R.Gurney 
al costat de  la gran Anouk Aimée 
(Un hombre y una mujer) és tot un lu-
xe. El famós actor francès a penes es 
prodiga sobre les taules però actua-
rà en la pròxima edició del Festival 
de Peralada. El polèmic divo compar-
tirà cartell de la 28a edició del fes-
tival empordanès amb primeres es-
pases de la lírica, com Piotr Beczala, 
Marcelo Álvarez, Jonas Kaufmann. 
«Teníem moltes ganes de portar-lo», 
va afirmar ahir Oriol Aguilà, direc-
tor artístic que va recordar altres 
grans figures internacionals que   
han passat per Peralada, com Hanna 
Schygulla, Irene Papas, Mario Gas i 
John Malkovich.
 El llistó de la qualitat es manté 
alt a Peralada, que aquest any comp-
ta amb un pressupost de 3,2 milions 
d’euros (aportats en la seva majoria  
pel Grupperalada i amb un 5,5% de 
subvenció). La programació compta 
amb grans estrelles femenines, com 
Tamara Rojo, directora artística i ba-
llarina principal de l’English Natio-
nal Ballet que protagonitzarà Coppe-
lia i oferirà una gala amb pas à deux 
clàssics i contemporanis; la bailaora 
Sara Baras, que estrenarà el seu nou 
espectacle Medusa, la guardiana; i la 
reina de la música disco Gloria Gay-
nor, amb els seus himnes I will survi-
ve i Never say goodby. Nascuda el 1949, 
l’any passat va cancel·lar actuacions 
per motius de salut. L’energètica Ro-
sario completa el desembarcament 
femení. 

 El tenor Piotr Beczala i la soprano 
Sonya Yoncheva oferiran el concert 
inaugural l’11 de juliol amb passat-
ges d’òpera i opereta amb l’Orques-
tra de Cadaqués dirigida per Marc Pi-
olet. Un total de 23 espectacles desfi-
laran pels diversos escenaris fins al 
16 d’agost.

INFLUÈNCIA LITERÀRIA / En títols operís-
tics es podrà escollir entre una nova 
producció d’Andrea Chénier, de Gior-
dano, protagonitzada per Marcelo 
Álvarez, Ambrosio Maestri i Eva-
Maria Westbroek amb l’orquestra i 
el cor del Liceu i el nou títol del com-
positor gal Philippe Fénelon Flaubert 
& Voltaire, una peça de cambra. La fi-
gura de l’autor de Madame Bovary se-
rà ampliada amb Al voltant de Flau-
bert, un espectacle intimista a la Bi-
blioteca del Castell de Peralada amb 
el qual  el veterà actor i director Josep 
Maria Flotats debutarà al festival. 
Llegirà en francès passatges de l’es-
criptor acompanyat pel violoncel-
lista Gerard Claret. Molt diferent se-
rà la proposta que unirà el músic Al-
fonso Vilallonga i el baix Stefano 
Palatchi amb versions de la chanson i 
de Broadway.
 La música més fresca arriba-
rà amb Pink Martini, Andrea Mo-
tis & Joan Chamorro amb la seva 
nova big band i l’Orquestra Buena-
vista Social Club, que s’acomiada-
rà dels escenaris. Les entrades sor-
tiran a la venda avui mateix a tra-
vés del telèfon 902 374737 i la web 
www.festivalperalada.com, on es de-
talla el calendari complet i els preus, 
que van dels 30 als 180 euros. H

28 edició d’un festival consolidat


