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El tenor Gregory Kunde inter-
pretarà Otello en el muntatge de
l'òpera de Verdi del mateix nom
que es podrà veure en el Festival
Castell de Peralada el pròxim 1 d'a-
gost, amb posada en escena de
Paco Azorín i producció del propi
festival, segons va informar ahir el
seu director, Oriol Aguilà.

Azorín va explicar que ha tingut
molt present l'obra original de
Shakespeare per a la seva posada
en escena i va afegir que pretén re-
cuperar informació present en l'o-
bra del dramaturg anglès i que, no
obstant això, no apareix en l'òpe-
ra de Giusseppe Verdi.

En aquest sentit, Azorín va re-
cordar que l'obra de Shakespeare
comença amb l'oposició del pare
de Desdémona al casament d'a-
questa amb Otello, perquè Otello
és negre i molt més gran que ella;
un episodi que no s'inclou en l'o-
bra de Verdi, però que «ajuda a en-
tendre els personatges».

«Vull fer una posada en escena
molt shakespeariana i molt teatral,
que estigui en funció dels cantants
i de l'acció», va aclarir Azorín, ahir
en una roda de premsa a Barcelo-
na.

El director d'escena va expres-
sar l’«enorme satisfacció» de poder
comptar amb el tenor nord-ame-
ricà Gregory Kunde en el paper
protagonista perquè  «és el millor
Otello del moment».

Aguilà va recordar que és la se-
gona vegada que Otelloarriba a Pe-
ralada, després que fa 25 anys
Plácido Domingo interpretés el
paper de protagonista.

En aquest punt, Kunde va re-
cordar que va coincidir amb Plá-
cido Domingo sobre l'escenari en
un altre muntatge d'Otello i va
poder comprovar que «per inter-
pretar Otello no n'hi ha prou de ser
un gran tenor, a més cal ser un gran

actor».
En aquesta ocasió, Kunde esta-

rà acompanyat per Carlos Álvarez,
que representarà Yago, l'amic que
traeix Otello.

«Yago serà l'autèntic director
d'escena a Peralada –va dir Azo-
rín–, ja que serà ell qui mourà els
fils i fins i tot modificarà la confi-
guració de l'escenari per fer avan-
çar l'acció, per espiar els perso-
natges i per intentar descobrir

què hi ha darrere de tots ells».
«Veurem un personatge malèfic,

que pateix, però que segueix un pla
mil·limetrat de destrucció», va afe-
gir Azorín, que té com a objectiu
construir personatges «molt hu-
mans».

La soprano holandesa Eva Ma-
ría Westbroek donarà vida a Des-
démona i el mestre Marco Armi-
liato dirigirà l'Orquestra i el Cor del
Gran Teatre del Liceu en aquest

muntatge, que comptarà amb una
escenografia construïda íntegra-
ment a tallers de l'Alt Empordà.

El director del Festival de Pera-
lada també va anunciar ahir el
concert líric que oferirà el tenor
Juan Diego Flórez el 6 de juliol a
l'Auditori Parc del Castell i el reci-
tal del tenor Klaus Florian Vogt el
31 de juliol a l'Església del Carme
de Peralada.

Oriol Aguilà va avançar «el plat
fort del festival» i dos recitals im-
portants per atreure el públic es-
tranger «que programa les seves
vacances amb molt temps d'ante-
lació».

Això no obstant, els títols reve-
lats ahir només suposen el 15% de
la programació total i el 25% de la
programació lírica, ja que la resta
de les produccions es donaran a
conèixer a la primavera.

Aguilà tan sols va anunciar que
«hi haurà una altra òpera» que tin-
drà «molta personalitat» i que for-
marà part d'una programació líri-
ca, «que aquest any serà molt des-
tacada».

De moment només està prevista
una representació d'Otello a Pe-
ralada, que coincidirà amb la ce-
lebració a la localitat de la reunió
de l'associació Òpera XXI, que re-
uneix teatres, festivals i progra-
macions estables d'òpera d'Espa-
nya, però Aguilà no ha descartat
ampliar les representacions a dos
dies.
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Gregory Kunde serà Otello a Peralada,
amb posada en escena de Paco Azorín 
El festival de música avança tres espectacles de l’estiu vinent per atraure turistes que programen amb antelació

Oriol Aguilà, director del festival, Gregory Kunde i Paco Azorín.

SHOOTING – MIQUEL GONZÁLEZ

La Biblioteca Pública de Girona,
projectada pel despatx d’arqui-
tectura Corea Moran Arquitectu-
ra, i la Casa Mmmmms a Cama-
llera, d’Anna i Eugeni Bach, són
dues obres gironines que han que-
dat incloses entre les 420 finalistes
del premi Mies Van der Rohe, el
guardó més important d'arqui-
tectura europea, dotat amb 60.000
euros, que ha impulsat l'ajunta-
ment de Barcelona i la Comissió

Europea des de 1987 amb caràcter
bianual. 

Es dóna la circumstància que la
nova Biblioteca de Girona no té
data inagural, tot i que la Genera-
litat es va comprometre a inaugu-
rar-la el passat 23 d’abril. 

Per la seva part, Anna i Eugen-
ni Bach s’han especialitzat en el

disseny de cases lleugeres molt
ben adaptades a l’entorn ambien-
tal, i ja van ser premiats per una
d’elles dreçada a Gaüses. 

Al conjunt de Catalunya hi ha
un total d’onze obres selecciona-
des, entre elles la Biblioteca Sant
Gervasi-Joan Maragall, el Born
Centre Cultural, o la Comunitat Te-

rapèutica Can Zariquiey d'Arenys
de Munt. A més, onze obres pro-
duïdes per estudis catalans però
construïdes fora de Catalunya
també opten al premi, entre les
quals destaca el CaixaFòrum de
Saragossa, el Cluster a Kaplan-
kaya, a Turquia, o el Centre Cul-
tural a Castelo Branco.

Un comitè d'experts indepen-
dents internacionals i les associa-
cions de l'Archetects' Council of
Europe, els Col·legis d'Arquitectes
nacionals i el comitè assessor del
premi Mies Van der Rohe 2015,
han nominar les obres d’un guar-
dó que premia obres acabades
els dos darrers anys per reconèixer
i remarcar l'excel·lència en el camp
de l'arquitectura.
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La Biblioteca Pública de Girona. La Casa Mmmmms.

La Casa Mmmmms,
construïda a Camallera, és
també candidata al guardó,
dotat amb 60.000 euros



El rector de la UdG, Sergi Bonet,
presentarà demà el seu informe
anual a la comunitat de la UdG, per
tal que sigui aprovat o qüestionat,
en una sessió del claustre d’a-
questa universitat que tindrà lloc
a partir de les 9 del matí al teatre de
la Facultat de Medicina, al campus
d’Emili Grahit. 

El Claustre haurà d’aprovar a
més, si escau, una proposta de
modificació del reglament que el
regula, amb l’objectiu de pro-
moure el govern obert de la Uni-
versitat, fonamentat en els princi-
pis de transparència, participa-
ció i col·laboració. 
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El rector presenta
demà l’informe
anual al claustre
de la UdG

La Biblioteca de Girona, pendent d’estrena, opta al
prestigiat premi Mies Van der Rohe d’arquitectura
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