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Peraladaprèmium
Grans veus i exquisitats de la dansa apugen el llistó del festival

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

P
eralada l’encerta de
ple aquest estiu. I no
només per la seva ru
tilant programació li
ricooperística: Juan
Diego Flórez, Diana

Damrau, Klaus Florian Vogt, Max
Emanuel Cencic... i un Otel∙lo de
Verdi de producció pròpia prota
gonitzat per aquest tenor tot ter
reny que és Gregory Kunde –ha
cantat tambél’Otel∙lodeRossinia la
Scala–, Carlos Álvarez i Eva Marie
Westbroek. La soprano holandesa
seràlaDesdèmonaperquènovapo
der complir amb la Madeleine de
l’Andrea Chénier de l’any passat.

Veus excepcionals per a un certa
men al qual pocs complexos li que
den en el marc líric internacional.
Especialment des que la UE ha de
cidit radiar aquestOtel∙lo i des que
Opera XXI ha escollit l’Empordà
per celebrar la seva assemblea
aquestestiu.
Amb tot, les credencials operísti

ques no impedeixen a Peralada
d’inaugurar la seva 29a edició amb
dansa. Nimés nimenys que amb el
retornalsescenariscatalansdelBé
jart Ballet Lausanne. La mítica
companyia que ara dirigeix Gil Ro
man rivalitzarà el 10 de juliol amb
Sting als escenaris de l’Empordà
–l’exPolice inaugura aquella nit el
festival deCapRoig–, i ho farà amb
un programa de dos dies, incloent

hi clàssics del desaparegut coreò
graf,comsónel famósBoleroqueva
crear per a Jorge Donn –i que aquí
protagonitzarà tambéunhome–, la
Suite Barrocco i les exquisides 7
dansesgregues.GilRomanamésre
tràhomenatgeaTonyFabre,queva
morir fa unparell d’anys, que amés
desolistadeNachoDuatoidirector
delaCompanyiaNacionaldeDansa
II, havia estat estret col∙laborador
de Béjart. D’ell s’interpretarà una
coreografia mentre es mostraran
les 3 danses pour Tony que li dedica
Roman.
I això no és tot quant a dansa. El

director artístic del festival, Oriol
Aguilà, ha aconseguit incloure Pe
ralada a la gira de Sylvie Guillem
acomiadantse els escenaris. L’es

trella francesa del ballet es retira
amb50anys,unanunciquehaacce
lerat la venda d’entrades allà on
programa aquest definitiu Life in
Progress –al SadlersWells de Lon
dresnohi habutaquesper almaig–
on balla peces de Mats Ek, Akram
Khan iRusselMaliphant.
La presidenta de l’Associació

Cultural Castell de Peralada, Car
menMateu, ahirnovapoderanar a
la presentació al Saló dels Miralls
del Liceu. Elmetge l’hi va haver de
prohibir expressament, perquè
l’ànima del festival Jardins de Per
alada estava disposada a anarhi
amb cinc costelles fracturades, re
sultat d’una desafortunada caiguda
que l’obliga a reposar. La seva filla,
Isabel Suqué, va fer els honors se

cundada per Aguilà i pel conseller
FerranMascarell, que va tenir pro
fuses paraules de gratitud cap als
SuquéMateu –“com a Govern i
com a conseller”– per la seva apor
tacióculturalalpaís ipertalcomas
sumeixen el 42% dels 3,6 milions
d’euros del pressupost del festival.
“L’aportaciópúblicaészero”,vaas
segurar Mascarell, fent ús d’un re
duccionisme,perquèentreGovern,
Ministeri i Diputació de Girona no
arribenni al 7%del total. La resta la

Cultura

Els indiscutibles. El Béjart Ballet
Lausanne portarà entre d’altres Bolero
sobre lamúsica de Ravel. A la dreta,
un avenç de l’escenografia d’Otel∙lo, el
tenor peruà JuanDiego Flórez i la
soprano alemanyaDianaDamrau
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“Un espectacle que mostra

que l’òpera viu quotidianament

amb nosaltres i que, A TOTS,

ens agrada que sigui així.”

Creat i presentat per
MARCEL GORGORI

Amb l’Orquestra
Barcelona Filharmonia
i el Cor Camerata Impromptu
Dir.DANIEL ANTOLÍ

Amb les veus solistes
SARA BLANCH, soprano
JOSEP FADÓ, tenor
MARIBEL ORTEGA,soprano
ÀLEX SANMARTÍ, baríton
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#tuitsdecultura
@maiol2
Maiol de Gràcia Escriptor

Si més no, és més que sí, no?

@marta_rojals
Marta Rojals Escriptora

Quins clecots, mareee. #camargate

@ceskfreixas
Cesk Freixas Cantautor

El colmo de les tertúlies són les
tertúlies de sèries de TV #hardlevel

@vickyluengo
Vicky Luengo Actriu

Feuvos un favor i aneu a veure
#MAMMÓN de Nao Albet i Marcel
Borràs al @teatrelliure Quina me
ravella! @labrutal

VEGEU UN VÍDEO SOBRE AQUESTA
EXPOSICIÓ A L’ENLLAÇ
http://bit.ly/1akcd27

cobreixenun36%lavendad’entra
des (quevan sortir a la vendaahir) i
els ingressosperpatrocini.
Hi haurà altres perles en la pro

gramaciód’aquestestiu.Laprimera
la firmael furerCarlusPadrissa i es
tracta d’un espectacle musicotea
tral –coproduït amb el festival de
Granada– sobre El amor brujo de
Falla. Aquestmes farà cent anys de
l’estrena al Teatro Lara de Madrid
de l’obramés universal del compo
sitor, i La Fura dels Baus ha volgut
redescobrirla, amb una posada en
escena màgica (foc, aigua, llums,
olors, cossos en moviment...) que
reivindica la figuradeMaríade laO
Lejárraga, ideòloga de l’argument
passionalquevaquedarenfosquida
enunmónd’homes.
Tambémirarà de posar les coses

alseullocMaríaPagésambYo,Car
men, una revisió del mite des del
punt de vista de la seva protagonis
ta, allunyatde l’estereotipconstruït
pels homes. La bailaora reivindica

enaquestespectacle laCarmenque
porten dins totes les dones. Una
Carmen que no serà l’única a Pe
ralada, ja que el festival ha teixit al
seuvoltantuneix temàtic, encarre
gant–ambÒperadeButxacaiNova
Creació–unapeça a vuitmans... les
de quatre joves compositors i qua
tre llibretistes que s’acosten almite
de maneres diferents. El format de
4 Carmen, amb muntatge de Marc
Rosich,s’inspiraenl’èxitDidoRelo
aded que va impular Òpera de But
xaca, i l’estrena mundial serà al
Claustre del Carme el 5 d’agost, un
dia enquèTeresaBerganza enper
sonaparticiparàen unataulaenho
menatge a Victòria dels Àngels.
L’endemà,percert, tindrà lloc la in
eludible cita amb Juan Diego Fló
rez,quecantaràambl’Orquestrade
Cadaquéslesàriesfrancesesdelseu

nouàlbum,L’Amour.Algútrobaràa
faltarJonasKaufmann?
L’altre eix temàtic d’aquesta edi

ció del festival gira entornd’Otel∙lo.
Després de sentir el de Verdi, l’1
d’agost, alpúblic l’esperauna lectu
ra dramatitzada de l’Otel∙lo de Sha
kespearedirigidaperFrancescCer
roFerran i amb intens repartiment
català: FrancescGarrido, JosepJu
lien, Marta Marco, Joan Carreras i
Sergio Caballero. I sense sortir de
l’espai teatral, cal anunciar el Jus
qu’àquand?deJosepMariaFlotatsi
el violoncel∙listaLluísClaretqueva
caure del cartell l’edició passada:
extractes de Pleurnichard i deMon
pèredeJeanClaudeGrumberg, so
bre la dura infantesa de l’autor du
rant l’ocupaciónazideParís.“Ésun
desig de fa molt de temps de com
partir reflexió i pensament amb
l’emoció de la música”, va dir Flo
tats. Serà, va dir, íntim, serè i en un
lloc protegit pels llibres... ni més ni
menys que la impressionant biblio
tecadelCarme,ques’incorporaaixí
alsespaisdel festival.
Comanovetatpelquefalesfacili

tats de desplaçament, Aguilà va
anunciar la disposició d’una línia
d’autobús que recollirà el públic
barceloní a Urquinaona (18 h) i el
tornarà a la ciutat un cop acabat
l’espectacle. Una altra estratègia
per atreure públic és programar en
paquets: així, un dia abans dels
Otel∙lo debuta a Peralada el tenor
wagneriàKlausFlorianVogt, enun
recital a l’església del Carme. Un
altre tàndem líric? La nit barroca
amb el contratenorMasc Emanuel
Cencic i la de Diana Damrau en la
intimitat del Carme, acompanyada
al piano per Helmut Deutsch. Un
privilegi.
Enl’apartatpopular,Peraladare

cupera Tom Jones; ofereix una
altra nit ambSerrat; du aAlMcKay
de Earth, Wind & Fire; aposta per
Roger Hodgson cantant temes de
Supertramp i, malgrat que l’any
passat ja va estar aCapRoig i ara al
Suite Festival, programa Luz Casal
amb el seuAlmas gemelas. Un altre
queacabadetocaraBarcelona–pe
rò tant hi fa– és el gran jazzman
Gregory Porter, que tindrà com a
teloner Myles Sanko en un ino
blidable 11 d’agost. La cloenda: la
nova escena soul i R&B catalana...
Excitements, The Sey Sisters i The
Limboos.!

INAUGURACIÓ AMB DANSA

El certamen obre
amb el Béjart Ballet
i acull el comiat
de Sylvie Guillem

VEUS EXCEPCIONALS

JuanDiegoFlórez,
DianaDamrau,Klaus
FlorianVogt... iKunde
protagonitzant ‘Otel∙lo’

L A P R O G R AM A C I Ó

Béjart Ballet Lausanne
10y11/VII
El amor brujo: El foc i la paraula,
de La Fura dels Baus
17/VII
Tom Jones
18/VII
Sylvie Guillem. ‘Life in Progress’,
giradecomiat
24/VII
JoanManuel Serrat
25/VII
Klaus Florian Vogt
31/VII
Otel∙lo, de Verdi, amb Gregory
Kunde, Carlos Álvarez i Eva Marie

Westbroek. Orquestra i cor del
Liceu, dirigeixMarcoArmiliato
1/VIII
Otel∙lo, de Shakespeare, lectura
dramatitzada
2/VIII
Earth, Wind & Fire Experience
Feat. Al McKay
4/VIII
Carmen, òperacontemporània
5/VIII
Juan Diego Flórez cantaàriesdel
repertori francès
6/VIII
Luz Casal
7/VIII

Roger Hodgson ambtemesde
Supertramp
8/VIII
Max Emanuel Cencic
10/VIII
Diana Damrau
11/VIII
Gregoy Porter &Myles Sanko
11/VIII
JosepMaria Flotats i Lluís Claret
12/VIII
María Pagés Cía. ‘Yo,Carmen’
13/VIII
The Excitments + The Sey Sisters
+ The Limboos
15/VIII


