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Una multitud de fotògrafs
van rebre ahir al migdia, a
l’elegant saló de descans
del Teatre Municipal de
Girona, Carmen Mateu de
Suqué, presidenta de l’As-
sociació Cultural Castell
de Peralada, un marc molt
adequat per presentar a la
ciutat la vint-i-vuitena edi-
ció del festival. Per tercer
any consecutiu, el Festival
Castell de Peralada s’alia
amb Temps de Flors per
promocionar-se conjunta-
ment, però el vincle amb
Girona no és un cas aïllat:
Peralada vol estendre el
seu concepte artístic més
enllà dels jardins del cas-
tell, on tindran lloc la ma-
joria de concerts entre l’11
de juliol i el 16 d’agost, i es-
tà reforçant la seva pre-
sència a les comarques gi-
ronines a través de la pro-
gramació El Festival al
territori, que inclou diver-
ses propostes relaciona-
des sobretot amb la músi-
ca, la dansa i la fotografia,
tant a Girona com a Figue-
res, l’Escala i Roses.

La presidenta del festi-

val va estar ahir acompa-
nyada pel director del fes-
tival, Oriol Aguilà; el presi-
dent de la Diputació de Gi-
rona, Joan Giraut, i l’alcal-
de de Girona, Carles Puig-
demont, que va definir la
col·laboració entre l’Ajun-
tament de Girona i el Fes-

tival Castell de Peralada
com “un maridatge molt
interessant per a les dues
parts”, que reforça la voca-
ció de “capitalitat cultu-
ral” de Girona.

El Festival al territori,
començarà diumenge vi-
nent amb la celebració de

les Jornades Europees de
l’Òpera, que el festival or-
ganitza a la plaça del Vi
amb la col·laboració de
l’Ajuntament, l’Auditori i
els Amics de l’Òpera de Gi-
rona. La celebració consis-
tirà en quatre recitals
d’òpera gratuïts i a l’aire

lliure (11.30 h, 13.00 h,
17.00 h i 19.00 h) que po-
den acabar amb el públic
convertit en un gran cor
operístic improvisat i im-
petuós, com ha passat en
les dues edicions prece-
dents d’aquesta gran festa
lírica.

A més, el pati de l’Ajun-
tament de Girona també
estarà guarnit un any més
amb una decoració espe-
cial relacionada amb el fes-
tival i el cartell d’aquest
any, que reprodueix l’obra
Coração Independente
Vermelho de la prestigiosa
artista internacional Joa-
na Vasconcelos. Del 19 de
maig al 2 de juny també es
podrà veure a la Gran Via
de Girona l’exposició foto-
gràfica Emocions, del sal-
tenc Eddy Kelele, que ja ha
passat per Peralada, Fi-
gueres i el Palau Robert de
Barcelona i mostra les in-
terioritats del festival,
darrere de l’escenari.

El Festival Castell de
Peralada col·labora amb la
II Setmana de les Joves Or-
questres a Figueres, en la
qual participaran la Jove
Orquestra Nacional de Ca-
talunya i altres forma-
cions del 13 al 18 de juliol.
És una iniciativa de l’Ajun-
tament de Figueres i l’Or-
questra de Cadaqués amb
el suport de la Diputació,
la Fundació Príncep de Gi-
rona i Metalquímia.

El festival també col·la-
borarà amb el Portalblau
de l’Escala en el concert La
música del Noucentisme,
que oferirà la Simfònica de
Cobla i Corda de Catalu-
nya, el dia 1 d’agost a la
Mar d’en Manassa.

A la Ciutadella de Roses
es podrà veure durant tot
el mes d’agost l’exposició
Festival Castell de Perala-
da en dansa, del fotògraf
Josep Aznar, que s’inaugu-
rarà el 14 de maig al Palau
Robert de Barcelona. ■

Xavier Castillón
GIRONA

El Festival de Peralada, més
enllà dels jardins del castell
a La programació ‘El Festival al territori’ portarà diverses activitats a Girona, Figueres, l’Escala i
Roses a Comença diumenge amb les Jornades Europees de l’Òpera dins de Temps de Flors

El cartell del festival envoltat per Joan Giraut, Carmen Mateu de Suqué, Carles Puigdemont i Oriol Aguilà ■ JOAN SABATER

Uritorco, un text de Lluïsa
Cunillé i Paco Zarzoso de
la Companyia Hongaresa
de Teatre; La tortuga de
Califòrnia, de Daniela Fei-
xas, i Bluf, de Joan Yago
per a la companyia La Ca-
lòrica, són les obres finalis-
tes del VIII Premi Quim
Masó a projectes de pro-
ducció teatral. Les tres
obres han estat escollides
d’entre les 48 produccions
teatrals –11 més que l’any

passat– que aspiraven al
premi, un guardó que fi-
nançarà el projecte gua-
nyador amb prop de
50.000 euros i que es pro-
gramarà en el marc del
Festival Temporada Alta
2014 i al Grec 2015.

El veredicte es donarà a
conèixer dilluns, 12 de
maig, a les vuit del vespre,
a la sala La Planeta, de Gi-
rona, en un acte conduït
per l’escriptor Josep Maria
Fonalleras i amb l’actuació
de la cantant Nina. ■
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a La Companyia
Hongaresa de Teatre,
ACRT i La Calòrica són
els finalistes

Tres projectes a la final
del premi Quim Masó

‘Nerium Park’ va ser la guanyadora de l’any passat ■ ARXIU

La Casa Masó i el Museu
del Cinema organitzen la
cinquena edició del cicle
Arquitectures de cinema,
que enguany engloba dues
pel·lícules i dos documen-
tals que endinsaran nova-
ment els espectadors en el
món de l’arquitectura a
través del cinema. La pri-
mera pel·lícula, El hombre

de al lado, es projecta avui
i es tracta d’un film argentí
que narra un conflicte en-
tre veïns, un dels quals viu
en una casa realitzada per
Le Corbusier. Presentarà
l’acte Bet Capdeferro.

La segona projecció,
que tindrà lloc dimecres
vinent, és la de Josep Lluís
Sert. Un somni nòmada,
de Pablo Bujosa, docu-
mental que presentarà la
productora Maria Charne-
co. El cicle continuarà el
21 de maig amb Després
de mitjanit (Dopo mezza-
notte), film en què el Mu-
seu del Cinema de Torí té
una presència destacada.
Ho presentarà Jordi Pons.

Finalment, el cicle clou-
rà el 28 de maig amb Siza
Vieira, documental de
Jean Lefaux que apropa
els espectadors a la figura
d’Álvaro Siza Vieira, un
dels arquitectes portugue-
sos més importants del se-
gle XX. Presentarà l’acte
Joan Falgueras. ■
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a La Casa Masó i el
Museu del Cinema
enceten ‘Arquitectures
de cinema ’

Dos films i dos
documentals
d’arquitectura

Josep Lluís Sert, un dels
protagonistes del cicle de
cine i arquitectura ■ ARXIU


