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El Festival Internacional Cas-
tell de Peralada posarà en escena
el 17 de juliol El amor brujo: el
amor y la palabra, la nova versió
escènica que La Fura dels Baus farà
d'El amor brujo de Manuel de Fa-
lla amb motiu del centenari de la
seva estrena al Teatre Lara de Ma-
drid. El muntatge arribarà a l’Em-
pordà una setmana després de la
seva estrena, que es produirà al
Festival Internacional de Música i
Dansa de Granada el 10 de juliol

Es tracta d’una posada en es-
cena de Carlus Padrissa, director
de La Fura del Baus, que compta
amb la participació de la cantao-
ra granadina Marina Heredia, el
ballarí i coreògraf Pol Jiménez i ac-
tors i cos de ball de la Fura.

Quant a la música, al Festival de
Granada anirà a càrrec de l'Or-
questra Jove d'Andalusia, sota la di-
recció del mestre veneçolà Manuel
Hernández Silva.

El amor brujo: el fuego y la pa-
labra és una coproducció dels
Teatres del Canal de la Comunitat
de Madrid amb el Festival Inter-
nacional de Música i Dansa de
Granada, el Festival Internacional

Castell de Peralada, el Sponsorship
Consulting Mediay, l'agència Old
and New Montecarlo en repre-
sentació del Teatre Municipal de
Sao Paulo i el Teatre Comunale de
Bologna.

Una gran coproducció que, des-
prés de presentar-se a Granada i
Peralada, arribarà al Teatre de Sao
Paulo i després als Teatres del Ca-
nal de Madrid, amb l'Orquestra de
la Comunitat de Madrid, sota la di-
recció de Manuel Coves, el maig

del 2016.
La nova posada en escena, de 75

minuts de durada, comptarà amb
projeccions cinematogràfiques
del creador granadí José Val del
Omar, amb imatges que barregen
l'oníric amb la dansa el flamenc o
números acròbates. D’altra banda,
s’interpretaran tres obres més de
Manuel de Falla.

La primera versió d'aquesta
obra es va estrenar el 15 d'abril de
1915 al Teatre Lara de Madrid.
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Peralada acollirà la gran
coproducció d’«El amor
brujo» de La Fura dels Baus

El festival empordanès participa en la producció del gran espectacle
amb música de Falla que es veurà a Granada, Sao Paulo i Madrid


Albert Boadella i Carlus Padrissa, en la presentació a Madrid. 
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Una obra que gira sobre l'auge
del populisme fomentat per l'ac-
tual context de recessió econòmi-
ca a Europa, titulada La crida,
s'estrenarà aquest cap de setmana
a la sala La Planeta de Girona,
després que el seu text guanyés, re-
presentant Espanya, un cicle de
teatre sobre la crisi al Festival Grec
de Barcelona.

L'autor de la peça, el gironí Fer-
ran Joanmiquel, va presentar ahir
la seva creació al costat de l’actor
Jordi Subirà, intèrpret d’aquest
monòleg orfe d’attrezzo però de
treballada il·luminació.

Al Festival Grec, La crida va ser
escollida per representar Espa-
nya en una selecció d’altres països
greument castigats per la crisi,
denominats de forma pejorativa
amb les sigles PIIGS (Portugal, Ir-
landa, Itàlia, Grècia i «Spain»),
que en anglès significa «porcs».

L'obra que ara s'estrena a Giro-
na va ser portada el setembre pas-
sat a Milà per a una lectura dra-
matitzada del text en el marc del
festival Tramedautore, que va do-
nar continuïtat al cicle sobre tea-
tre de crisi que havia tingut lloc dos
mesos abans a Barcelona.

La crida és un monòleg en el
qual el protagonista reparteix fu-
lletons amb el programa polític del
seu partit i intenta convèncer un
personatge absent –que se situa
entre el públic– que n'agafi un.

Jordi Subirà desplega una ba-
teria d'arguments per convèncer

sobre els seus raonaments «amb
un discurs que podria pertànyer a
qualsevol formació d'esquerres,
però que és d'extrema dreta», se-
gons Ferran Joanmiquel, que vol
alertar amb aquesta obra sobre el
perill de les formacions d’ultra-
dreta.

«Es tracta de mostrar l'ambi-
güitat d'aquest tipus d'arguments
i que els extrems s'arriben a tocar»,
diu Joanmiquel, que concreta el
missatge en el fet que «els preju-
dicis que tothom té són altament
manipulables a través de la políti-
ca en una societat receptora d'im-
migració com la d'aquí».

L'obra vol ser un revulsiu con-
tra l'auge de partits xenòfobs a
Europa, beneficiats per la falta
d'ocupació i perspectives de futur
a causa de les dificultats econò-
miques.

La peça s'estrenarà aquest di-
vendres a la sala La Planeta de Gi-
rona, on té programades funcions
dissabte i diumenge. 
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La Planeta estrena el text
del dramaturg gironí que va
representar Espanya en un
cicle de teatre sobre la crisi



Ferran Joanmiquel
interpel·la l’espectador
sobre l’auge del populisme

Jordi Subirà interpreta l’obra.
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Més de cinquanta artistes de música, teatre, dansa, poesia i altres gèneres
van oferir les seves habilitats en directe ahir al centre cultural La Mercè de
Girona per al festival Pepe Sales, aquest any dedicat a la poetessa britànica
Renée Vivien per reivindicar la llibertat sexual. Aquesta va ser la festassa
grossa d’un festival que ofereix molts actes en diverses jornades des de
l’arrencada de divendres passat amb l’exposició Lesbiana. 



La Mercè acull la festassa Pepe Sales


