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L’idil·li que mantenen la lírica i
la dansa amb el Festival Castell
de Peralada es manté viu inin-
terrompudament des dels orí-
gens del certamen, fundat el
1987. Amb la voluntat de reafir-
mar-se un anymés comun festi-
val de dansa i òpera a l’estiu,
aquests dos gèneres concentren
la programació de la 28a edició
del certamen que arrenca avui
(22h) amb l’actuació del tenor
polonès Piotr Beczala junt amb
la soprano italiana Erika Gri-
maldi, acompanyats per l’Or-
questra de Cadaqués.
Una edició que més enllà de

les actuacions musicals, té molt
a celebrar. Aquest any es com-
memoren els 30 anys de la pri-
mera actuació de dansa al cas-
tell, quan el 1984 el gran ballarí
rus Rudolf Nuréiev va actuar
per primera vegada a les gales
del casino de Peralada, quan el
festival encara no havia pres for-
ma. El fotògraf Josep Aznar re-
passa en una exposició –que es
pot veure fins al 28 de juliol al
Palau Robert de Barcelona i
que durant el mes d’agost s’ex-
hibirà a la Ciutadella de Roses–
les tres dècades de dansa sobre
l’escenari de Peralada. Una al-
tra exposició, a càrrec de Josep

Mestre, reuneix al Claustre
Sant Domènec de Peralada una
desena de fotos en blanc i negre
de les dues estades que Nuréiev
va fer al castell de Peralada, els
anys 1984 i 1986.
Dues estrelles actuals de la

dansa internacional com Ta-
mara Rojo, directora de l’En-
glish National Ballet, i la balla-
rina flamenca Sara Baras re-
bran aquest any de mans de la
presidenta de l’Associació Cul-
tural Castell de Peralada, Car-
men Mateu de Suqué, la me-
dalla d’honor del festival. Un
reconeixement que vol premiar
la vinculació dels artistes amb
el certamen empordanès i que
l’organització ha atorgat des de
l’any 2011 a cantants de la talla
de Joan Manuel Serrat, Plácido
Domingo oMontserrat Caballé,
entre d’altres.
Fonts del festival van desta-

car ahir “el bon ritme” en la
venda d’entrades per a les ac-
tuacions del tenor alemany

Jonas Kaufmann (el proper dia
3 d’agost), la cantant de soul
nord-americà Gloria Gaynor
(11 d’agost) i el grup Pink Mar-
tini, que actua demà amb pràc-
ticament tot l’aforament venut.
Val a dir que per a la resta de
concerts s’ha venut entre un
65% i 70% de les places dispo-
nibles. Des del punt de vista
acústic, el certamen incorpora
algunes millores a la zona de
platea amb la col·locació d’unes

parets laterals de fusta amb di-
fusors acústics.
També hi ha novetats gas-

tronòmiques. El restaurant Buf-
fet La Parrilla s’ha reformat i ha
incorporat nous plats –com el
rosbif amb formatge gorgonzo-
la, pera i vinagreta de festucs– a
la seva carta en la qual destaca
la cuina mediterrània, elabora-
da amb productes de proximi-
tat. Com a novetat, el client po-
drà sopar escoltant algun tema

musical del seu gust, sota peti-
ció al grup de música Albert
Grup, que cada estiu amenitza
el sopar. Els que vulguin picar
alguna cosa de formamés infor-
mal podran fer-ho a la parada
d’entrepans a la plaça del Cas-
tell. Avui s’inaugura un nou es-
pai al casino, el Pati de les Ho-
res, un espai íntim a l’aire lliure
on el públic podrà prendre una
copa sota el cel estrellat com a
colofó a la vetllada musical.c
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