
el festival castell de Peralada s'o-
bre al territori i, en la seva vint-i-
vuitena edició, organitzarà con-
certs i exposicions a girona i tres
municipis de l’alt empordà. amb
l’objectiu de potenciar la seva re-
lació amb la demarcació, el certa-
men altempordanès amplia la
programació off festival que ja ha-
via començat els anys anteriors a
la capital de la demarcació i Fi-
gueres, i ha organitzat també ac-
tivitats a l’escala i roses. 

La programació de l’anomenat
Festival al Territori començarà di-
umenge a girona, amb la cele-
bració de les Jornades europees de
l’òpera dins Temps de Flors. Du-
rant tota la jornada -a dos quarts
de 12, la 1, les 5 i les 7-, el festival
de Peralada ha programat  a la Pla-
ça del Vi diversos recitals d’òpera,
un dels gèneres més forts de la cita
estiuenca i que vol acostar a tot ti-
pus de públic, especialment als
més joves. «si girona vol exercir la
capitalitat cultural s’ha d’aliar amb
Peralada, no hi pot viure d’esque-
nes», assegurava ahir l’alcalde gi-
roní, carles Puigdemont. a més,
Peralada  participarà a l’exposició

de flors amb un muntatge al pati
de l’ajuntament de girona. 

D’altra banda, i després d’haver
fet una primera incursió a Figue-
res l’any passat amb l’estrena de la

peça teatral La Pell Eixorca, el fes-
tival de Peralada col·laborarà de
nou amb la capital de l’alt em-
pordà. Ho farà del 13 al 18 de juliol
participant en la segona setmana

de les Joves Orquestres a Figueres,
l’stage d’estiu que hi fan  forma-
cions com la Jove Orquestra Na-
cional de catalunya, la Jove Or-
questra Versatile, la Jove Orques-

tra de les comarques gironines o
la Jove Orquestra de Figueres, en-
tre d’altres. 

L’escala serà l’escenari de la
primera col·laboració entre el fes-
tival Portalblau i el de Peralada
amb el concert La música del nou-
centisme a la mar d’en manassa. en
aquest recital, la simfònica de co-
bla i corda de catalunya dirigida
per Francesc cassú interpretarà
peces com Empúries, d’eduard
Toldrà o Sant Martí del Canigó, del
mestre Pau casals. 

Exposicions a Girona i Roses
La programació d’el Festival al
Territori també inclou l’exposició
fotogràfica Emocions, amb imatges
entre bambolines dels artistes par-
ticipants al festival fetes per eddy
Kelele i que es podrà veure del 19
de maig al 2 de juny al passatge de
santa caterina cap a Jaume i. 

Finalment, la darrera cita serà a
la ciutadella de roses, que durant
tot l’agost acollirà la mostra Festi-
val de Peralada en Dansa del fo-
tògraf Josep Valls. L’exposició re-
corda la visita del ballarí rudolf
Nureyev a Peralada, ara fa 30 anys,
com un dels embrions del festival. 

GIRONA | ALBA CARMONA 

El 28è festival de Peralada s’obre amb
concerts i mostres a Girona i l’Empordà
La programació al territori comença amb recitals d’òpera per Temps de Flors i s’estén a Figueres, l’Escala i Roses

Giraut i Puigdemont, amb Carmen Mateu de Suqué i Oriol Aguilà, presidenta i director del festival de Peralada. 

ANIOL RESCLOSA

ESPAI GIRONÈS

Contes Esbojarrats d’InQuiet Teatre va inaugurar dilluns el segon festival
d’Arts en Viu Espai d’Art que se celebra fins al 7 de juny al centre comercial
Espai Gironès. Un centenar de persones van assistir al primer dels trenta
espectacles gratuïts programats. De dilluns a dimecres, el festival acull el
Minifest, per als més petits, dijous és el torn dels cantautors als Unpluggeds i
divendres i dissabte hi ha l’EspaidArt, amb actuacions per a tot tipus de públic. 



Arrenca l’EspaidArt de l’Espai Gironès

cinc exposicions a girona, Bar-
celona, mataró i Lleida reivindi-
quen conjuntament la rellevància
del pintor antoni Viladomat en el
Barroc a través d'un centenar de les
seves pintures, entre pintures, la
seva obra religiosa o els seus di-
buixos, la meitat de les quals són
inèdites o poc vistes. 

encara que les cinc exposicions,
que s'inauguren el 10 de maig i que

estaran obertes fins a novembre,
s'emmarquen en els actes del tri-
centenari de la guerra de suc-
cessió espanyola, els museus pre-
paraven aquest treball col·lectiu
des de feia cinc anys, quan el mu-
seu d'art de girona va començar el
projecte, al qual es van sumar
posteriorment quatre institucions
museístiques de les altres tres ciu-
tats.

el comissari de les exposicions,
Francesc miralpeix, autor d'una
tesi doctoral sobre Viladomat, ex-
plica que cadascuna de les quatre
ciutats mostrarà «una perspectiva
diferent de la vida, l'obra i el con-
text històric de Viladomat que ex-
pliquen el seu èxit i importàn-

cia». miralpeix ha estat també l'au-
tor de l'extensa monografia que
s'ha editat per a l'ocasió, que és el
primer catàleg raonat de tota la
producció de Viladomat, que ca-
taloga 320 obres entre dibuixos i
pintures, cosa que el converteix en
«un dels artistes sud-europeus del
Barroc dels que més obra es con-
serva». 

Per al comissari, antoni Vila-
domat (1678-1755)), el pintor més
rellevant de les primeres dècades
del segle XViii, entronca amb la
tradició anterior i acaba emergint
passada la guerra de successió
amb una proposta estètica pròpia
i una capacitat d'assumir encàrrecs
en el seu taller.

BARCELONA | EFE/DdG

Girona acollirà una de les cinc
exposicions d’Antoni Viladomat
El Museu d’Art va iniciar el

projecte per reivindicar el
pintor barroc i s’hi han
sumat més institucions
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TELEVISIÓ Tornen els salts 
de trampolí a Telecinco
El programa «¡Mira quién salta!» torna aquest
vespre amb el vident Sandro Rey i l’exboxejador
Javier Castillejo com a participants. 44

CORREU ELECTRÒNIC cultura.diaridegirona@epi.es

INTERNET Instagram censura fotos
on Rihanna apareix despullada
L’aplicació elimina imatges de la cantant de Barbados que formen part
d’un reportatge per a la revista eròtica «Lui», on surt nua.  40


