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E
l Festival Castell
de Peralada conti-
nua endavant amb
la decidida aposta
per l’òpera i la dan-
sa, sense abando-

nar, això sí, aquesta oferta d’“estiu
musical” en la qual de sobte aparei-
xen rostres inabastables del firma-
ment cinematogràfic que posen el
colofó a aquest Peralada’s dream,
un somni artístic que la seva presi-
denta, Carmen Mateu, i el seu di-
rector artístic, Oriol Aguilà, conti-
nuen perseguint. Com va succeir
en anteriors edicions amb John
Malkovich o Hanna Schygulla,
aquest any Peralada es treu un as

de la màniga portant l’actor gal (i
també rus des que Putin li va oferir
la nacionalitat per evitar al fisc
francès) Gérard Depardieu. Feia
deu anys que aquest incommensu-
rable Cyrano no trepitjava un esce-
nari teatral i aquest mes de gener
ho va tornar a fer, al teatre Antoine
de París, amb l’actriu Anouk Ai-
mée i en aquesta versió en francès
(aquí serà amb subtítols) de Love
letters d’A.R. Gurney. És una cita
única a tot l’Estat, de les que reben-
ten la taquilla de Peralada. Avui es
posen les entrades a la venda.

Però anem a pams. Si d’asos es
tracta, cal esmentar al trio de te-
nors que il·luminen l’apartat líric:
torna Jonas Kaufmann, senyores i
senyors, dos anys després d’haver
seduït el públic d’aquestmateix au-

ditori i pocs mesos després del seu
reeixitWinterreise al Liceu. El pro-
grama està encara per decidir però
del que no hi ha dubte és que se
sent a gust a l’Empordà, ja que in-
clou aquesta parada entre les molt
escasses gales estiuenques que farà
enguany. També repeteix un altre
tenor inoblidable per a Peralada,
Piotr Beczala, que brinda el con-
cert inaugural amb la soprano búl-
gara Sonya Yoncheva (van fer a
Viena Romeu i Julieta) una vetlla-
da amb l’Orquestra de Cadaqués
que retransmetrà en directe la
Unió Europea de Radiodifusió.

El tercer tenor a esmentar és
Marcelo Álvarez, protagonista de
l’òpera que produeix el certamen
amb muntatge d’Alfonso Romero
Mora. Es tracta d’Andrea Chénier

‘Peralada’sdream’
Depardieu, Kaufmann, Beczala, Tamara Rojo, Flotats...
i una producció de l’òpera ‘Andrea Chénier’: el festival de

l’Empordà torna a fer realitat el seu somni artístic

El Festival Castell de Peralada arriba a la 28a edició

JONAS KAUFMANN. El tenor alemany torna a l’agost a Peralada
en una cita força exclusiva quant a concerts d’estiu. Només haurà
recalat a Hongria i Finlàndia, abans de partir a Austràlia

‘ANDREA
CHÉNIER’.
Marcelo
Álvarez (a
dalt) i Eva-
Maria West-
broek prota-
gonitzen la
producció

ENGLISH NATIONAL BALLET. Convertida en directora artística,
Tamara Rojo porta la companyia al festival empordanès amb

‘Coppélia’, un homenatge a Nuréiev i peces de Maliphant i Khan

CALENDARI DE LA LÍRICA
c Piotr Beczala i Sonya
Yoncheva (11/7/2014)
c Xavier Sabata (25/7)
c ‘Andrea Chénier’ de
Giordano (26/7)
c Jonas Kaufmann (3/8)
c Concert Richard
Strauss (4/8)
c ‘Flaubert & Voltaire’ de
Philippe Fénelon (12/8)
DANSA
c English National Ballet
‘Coppélia’ (1/8)
c English National Ballet
Gala (2/8)
c Sara Baras (8 i 9/8)

GLORIA GAYNOR. Després de
cancel·lar el 2013, la cantant

d’‘I will survive’ ofereix el seu espec-
tacle en gira mundial (diferent de

l’‘Starlite’ que farà a Marbella)

GALA INAUGURAL.
Piotr Beczala (esq.) i
Sonya Yoncheva
obriran el festival
l’11 de juliol amb un
concert dirigit per
Marc Piollet, al
capdavant de l’Or-
questra de Cadaqués
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Ya está bien por hoy, completando
el quinto borrador de mi próxima
novela y que llevará por título:
Talco y bronce. Novela quinqui.

Así que los chistes sobre Carrero
Blanco son delito y la burla a las
víctimas de la dictadura que
presidió es política de Estado.

“Tan desesperat estàs, Pere, que el
que necessites és alimentar Rosa
Díez?”, Graupera, de nou, petant-ho
a #elmonarac1 #podcasting

Quim Monzó Periodista

Veig que la crispació continua. Em
serviré un tercer whiskey.

#tuitsdecultura Montero Glez Escriptor
@MonteroGlez

Ismael Serrano Cantautor

d’Umberto Giordano, una icona de
la lírica basada en la vida del poeta
francès que fou executat a la Revo-
lució Francesa. Álvarez, que va de-
butar en el paper a París el 2009 i
recentment al Met de Nova York,
cantarà amb Eva-Maria West-
broek (Isolda en el Concert Wag-
ner del 2013) i Ambrogio Maestri
(Scarpia en l’última Tosca del Li-
ceu), acompanyats de l’Orquestra i
Cor del Liceu, que finalitzaran
aquí la seva temporada. Serà una
funció única tot i que l’escenogra-
fia, fabricada per complet a tallers
de l’Empordà, costa 75.000 euros.
“Era impossible encaixar una sego-
na funció per qüestions d’agenda
–diu Aguilà–, però estem buscant
coproductors i hi ha teatres interes-
sats”.

L’altra producció pròpia –a mit-
ges amb VOX21 i amb el suport de
l’Institut Français– respon a l’apos-
ta per l’òpera contemporània. Si
abans es va convidar a composar a
Agustí Charles i a Alberto García
Demestres, l’encàrrec recau ara en
el francès Philippe Fénelon: Flau-
bert & Voltaire es titula. Per cert,
sobre Flaubert hi tornarà –a la Bi-
blioteca del Museu Castell de
Peralada– tot un Josep Maria Flo-
tats amb una sèrie de lectures que
LluísClaret acompanyarà al violon-
cel amb compositors de l’època:
Massenet, Saint-Saëns...

L’oferta operística la completen

dues destacades figures locals: el
contratenor Xavier Sabata, que de-
buta al festival acompanyat de Ves-
pres d’Arnadí amb Furioso. O rere
els passos d’Orlando, un recorregut
per òperes de Vivaldi i Händel, i la
soprano Ángeles Blancas, que ren-
deix homenatge a Richard Strauss
en el seu 150è aniversari.

“En cada gènere que toquem vo-

lem ser especialistes”, va dir
Aguilà en la presentació de la tem-
porada. I també: “Ens ratifiquem
en l’òpera i la dansa”. Peralada ofe-
reix dues vetllades amb l’English
National Ballet que ara dirigeixTa-
mara Rojo. L’espanyola prota-
gonitzarà el primer dia la
Coppélia, de Léo Deli-
bes, amb la qual la
companyia conti-
nua girant des-
prés de 350 actua-
cions, i el segon,
ballarà en una ga-
la d’homenatge a

Nuréiev, ja que es compleixen 30
anys de la seva primera actuació a
Peralada, quan el certamen no ha-
via pres forma. Això serà el primer
cap de setmana d’agost. Al següent,
Sara Baras presentarà Medusa. La
Guardiana, inspirada en el món
clàssic i coproduïda per Peralada i
el Festival de Mèrida.

L’Orquesta Buena Vista Social
Club (que anuncia la retirada dels
escenaris), els Pink Martini (que
presenten el seu disc Get Happy),
Rosario (que fa l’única actuació a
Catalunya) i Gloria Gaynor (que
l’any passat va cancel·lar) comple-
ten, amb Andrea Motis i la Joan
Chamorro Big Band l’oferta demú-
siques modernes. I en el Cotton
chill out, el baix Stefano Palatchi
es trobarà amb aquest compositor i
showman que és Alfonso de
Vilallonga amb un programa jazzy.
El cartell del festival –que aquest
any l’il·lustra Joana Vasconcelos
amb una de les seves peces icòni-
ques, Coração Independente Ver-
melho– el tancaran Els Amics de
les Arts, en una festa de la música
que inclouràHistòria de Catalunya
amb cançons, una cantata compos-
ta per Antoni RosMarbà sobre tex-

tos de Jaume Picas i Miquel
Desclot amb l’actuació de
Lloll Beltran, entre altres.

La festa costa el mateix
que el 2013, això és, 3,6
milions d’euros. La me-
cenes Carmen Mateu
(Grup Peralada aporta
el 43%) va agrair la fide-
litat als patrocinadors,

que aporten un 17,5%. La
taquilla cobreix un 33% i
l’ajuts públiques, un 6,5%.c

@SerranoIsmael
Marta Rojals Escriptora
@marta_rojals@QuimMonzo

‘Llibert’,
el prodigi

A
vui volia explicar que dissabte passat
vaig assistir a un prodigi a la cripta de
la Biblioteca de Catalunya: l’obra de
teatre Llibert, escrita per Gemma

Brió.M’havien alertat un boca-orella emocionat
i una unanimitat crítica, hiperbòlica i entusias-
ta, gens habitual. Una mostra: avui l’obra rep el
prestigiós premi Serra d’Or al millor muntatge
del 2013, i el mestre Marcos Ordóñez li va dedi-
car una de les crítiques més elogioses que ha es-
crit (“el teatre es va inventar per a coses així”).
Avui volia explicar que vaig sortir absoluta-

ment impressionat i mut, com si m’haguessin
esberlat el crani, de l’obra dirigida per
Norbert Martínez i interpretada per la pròpia
autora i per Tàtels Pérez i Mar Orfila. Sé que
no me la trauré del cap durant molt de temps,
potsermai. Kafka deia que “un llibre ha de ser
com un pic de gel que trenqui el mar congelat
que tenim a dins”. I això no és corrent, amb un
llibre o en el teatre. Però és exactament el que
passa amb Llibert. El muntatge és un destil·lat
perfecte, fet d’amor i demort, i d’humor!, com
el que travessa segles d’història de l’escena en
el combat secular perquè el teatre assoleixi
aquell punt de veritat que només pot sorgir de
l’experiència de la vida. Un miracle. Teatre,
veritat, catarsi. I veus entrecreuades que fan
eco, i ben digne!, de les veus tràgiques d’Antí-
gona i Cassandra, dels bufons mordaços i
àcids de Shakespeare, de la lucidesa devasta-
dora de Beckett, i de la mala folla i la tendresa
de Koltès o Sarah Kane.
Avui volia explicar queLlibert concentra un

talent teatral (obra, posada en escena, inter-
pretació) d’una altura monumental, insòlita,
excepcional. I que, després de tres setmanes a
l’Almeria Teatre i tres més a la Biblioteca de
Catalunya, s’havia guanyat, pel terratrèmol
provocat, una generosa temporada de pròrro-
ga, en algun escenari, perquè el privilegi d’uns
pocs pugui ser compartit per un públic molt
més ampli que el que ha tingut.

Però avui sé que no poden prorrogar. I sé
que cadascuna de les tres actrius, inclosa l’au-
tora del text, hauran cobrat aquests dos anys
1.400 € bruts en total! I que el director i els
tècnics, també en dos anys, un total que no ar-
riba als 250 € bruts! Facin comptes dividint
per 24mesos! Avui sé que no desitgen res més
que poder continuar fent Llibert, però que
també han de viure. Aquestes dades clamen al
cel i donen a veure la precarietat extrema del
teatre català. Avui sé que només cal molt poc
esforç perquè aquest prodigi irrepetible tingui
la vida que es mereix. I avui sé que d’aquí a
uns anys es parlarà de Llibert com unmuntat-
ge mític de l’escena catalana contemporània, i
que els privilegiats que l’hem vist el recorda-
rem amb nostàlgia i gratitud.
Molt respectuosament: senyorMascarell, se-

nyor Ciurana, responsables de Cultura de la
Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, di-
rectius del TNC i del Lliure, empresaris i pro-
gramadors teatrals.... cal fer alguna cosa, oi?

I avui sé que d’aquí a uns anys
es parlarà de ‘Llibert’ com un
muntatge mític de l’escena
catalana contemporània

Xavier Antich

ORIOL AGUILÀ, DIRECTOR ARTÍSTIC

“En cada gènere que toquem
volem ser especialistes”, diu
el director artístic

J. MARIA
FLOTATS.
L’actor català
fa un viatge
al voltant de
Flaubert
acompanyat
al violoncel
per Ll. Claret

BUENA VISTA SOCIAL CLUB. El conjunt cubà s’aco-
miada i ho fa a Peralada (única actuació catalana) amb

Omara Portuondo. L’aventura va començar el 1997

GÉRARD DEPARDIEU. L’actor francorus feia
una dècada que era fora de l’escena teatral.
Interpretarà ‘Love letters’ al costat d’Anouk Aimée

ESTIU MUSICAL
c Pink Martini (12/7)
c Gérard Depardieu a
‘Love letters’ (19/7)
c Orquesta Buena Vista
Social Club (4/8)
c Andrea Motis & Joan
Chamorro (10/8)
c Gloria Gaynor (11/8)
c Rosario (13/8)
PARAL·LELS
c Alfonso Vilallonga -
Stefano Palatchi (18/7)
c Flotats - Claret (15/8)
FESTA DE LA MÚSICA
c ‘Història de Catalunya’ /
Els Amics de les Arts (16/8)

PRODUCCIONS OPERÍSTIQUES PRÒPIES

El festival posa en solfa un
‘Andrea Chénier’ i un
encàrrec a Philippe Fénelon


