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FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

DE L’11/7 AL 16/8. PERALADA.
TEL.: 902 374 737. INFORMACIÓ I
ENTRADES: www.festivalperalada.com

si us apropeu a l’espectacu-
lar instal·lació de Vasconce-
los, podreu comprovar que
és tan melòmana com tot ho
és aquí: d’aquest cor en sur-
ten fados.
Per gaudir del present del

festival (un present farcit de
propostes molt temptado-
res, com podreu comprovar
quan repassem la progra-
mació) res millor que cap-
bussar-se també en aquest
passat de que parlàvem
abans. El trobareu molt ben
reflectit a les quatre expo-
sicions que Peralada ha or-
ganitzat enguany. La pri-
mera cal anar-la a buscar a
Barcelona, al Palau Robert:
allà hi trobareu la mostra 30
anys de dansa, plena d’imat-
ges de Josep Aznar que re-
traten els moments més
coreogràficament intensos
viscuts fins ara al castell.

Quan unmira el programa
d’aquest any del Festival
Castell de Peralada, certa-
ment hi trobamés estrelles
que al celmateix, però, so-
bretot, unes estrelles fran-
cament elegants. En part
perquè, seguint el camí
marcat ja en les darreres
edicions perOriol Aguilà,
la presència de la lírica, i de
nivell internacional, resulta
espectacular. Tot un coliseu
d’òpera d’estiu. Els desitjats
tenors Jonas Kaufmann i
Piotr Beczala, les sopranos
Erika Grimaldi i Ángeles
Blancas i el contratenorXa-
vier Sabata protagonitzen

recitals, però, per si falta-
va alguna cosa, hi ha també
dues òperes,AndreaChénier
i, símbol de la importància
de l’aposta del festival, l’es-
trenamundial deFlaubert
&Voltaire, un encàrrec de
Peralada al francès Philip-
pe Fénelon. Coma tot teatre
d’òpera, esclar, a la progra-
mació també hi haurà ballet
gràcies a l’EnglishNation-
al Ballet. Unes apostes, sens
dubte, que situenPerala-
da en un espai excepcional
i únic en el complex pano-
ramadels festivals d’estiu.
Per descomptat, entre les
propostes d’aquest any hi

hamoltmés: des dels him-
nes deGloriaGaynor a l’en-
creuament d’estils de Pink
Martini, des de Sara Baras a
Rosario, des d’un inesperat
tête-à-tête entre l’inclassifi-
cableAlfonso deVilallonga
i el baix StefanoPalatchi a
un intercanvi amorós epis-
tolar entre…AnoukAimée i
GérardDepardieu, cada dia
més gran en tots els sentits.
Unes exquisideses que am-
plien els gèneres perquè tots
els públics s’apropin al fes-
tival, però sabentmantenir
aquestes paraules de vega-
des tan difícils de trobar que
són línia i to.

L’elegància de Peralada

JUSTO
BARRANCO

TROMPE-L’OEIL

estiu EL FESTIVAL CASTELL DE PERALADA OMPLE L’EMPORDÀ DE MÚSICA, COREOGRAFIA I GRANS ESTRELLES

I cap al castell hem d’anar
precisament per gaudir de
les altres tres mostres. Re-
cordant Nureyev 1984, i se-
guint amb el tema de la dan-
sa, està dedicada al genial
ballarí que fa just ara tren-
ta anys va oferir ja al casi-
no una actuació llegendària
fotografiada per un Jordi
Mestre que tampoc no es
va voler perdre altres mo-
ments més íntims de la visi-
ta.Per la seva banda, Damià
Mateu i Bisa evoca la figura
de l’empresari que va crear
l’empresa automobilística
Hispano Suiza, i que conti-
nua sent un exemple de me-
cenatge. I a Amb Efe de fes-
tival podrem contemplar 75
fotos emblemàtiques capta-
des a Peralada per aquesta
agència que justament com-
pleix enguany els seus pri-
mers 75 anys de vida.

L’alegria contagiosa de Pink

Martini viatja en globus.

THOMAS STORMBAND


