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Carmen i Otel·lo conquereixen Peralada

dirigida per Paco Azorín i protago-
nitzada per Gregory Kunde, l’ende-
mà de la qual s’ha programat una 
lectura dramatitzada de l’obra de 
Shakespeare, amb Francesc Garri-
do, Marta Marco, Joan Carreras i Jo-
sep Julien. Però el primer artista que 
s’endinsarà en les passions més an-
cestrals serà Carlus Padrissa, l’en-
carregat de dirigir una nova versió 
d’El amor brujo de Manuel de Falla 
amb el segell de La Fura dels Baus 
que passarà per l’Empordà el 17 de 
juliol, dies després d’estrenar-se a 
Granada. El amor brujo: el fuego y la 
palabra “serà un espectacle amb 
molta força”, va explicar Aguilà. “El 
director musical és Josep Vicent, 
que gairebé s’ha convertit en un es-
pecialista d’aquesta peça”, va afegir 
el director del festival. 

La relació de Peralada amb la do-
na fatal creada per Prosper Mérimée 
ve de lluny. El 1999 van encarregar 
una producció de Carmen a Calixto 
Bieito que encara està viva, i aquest 

any el personatge apareixerà a les 
quatre peces de 4Carmen, una col·la-
boració de Peralada amb Òpera de 
Butxaca i Nova Creació, dirigida pel 
dramaturg i director Marc Rosich i 
pel músic Francesc Prat. Els llibrets 
són dels dramaturgs Helena Torne-
ro, Jordi Oriol, Marc Angelet i Marc 
Artigau. Aquests autors treballaran 
respectivament amb els músics 
Mischa Tangian, Carles Pedragosa, 
Clara Peya i Lucas Peire.  

Una altra mirada sobre la cigarre-
ra serà la de María Pagés a Yo, Car-
men, que s’estrenarà a Catalunya el 
13 d’agost. “Pagés sempre diu que 
Carmen és un estereotip que han 
creat els homes –va explicar Aguilà– 
i ella reivindica la Carmen que està 
en totes les dones”.  

La biblioteca del Convent del Car-
me de Peralada es convertirà per pri-
mera vegada en un dels espais del fes-
tival per rebre Jusq’à quand?, l’es-
pectacle en francès de Josep Maria 
Flotats i el violoncel·lista Lluís Cla-

ret amb textos de l’escriptor Jean-
Claude Grumberg, on va recordar la 
seva infantesa durant l’ocupació de 
París. Flotats va explicar que els re-
cords de Grumberg també podien ser 
“de vellesa” i va reivindicar la neces-
sitat de “la reflexió humana” en uns 
temps tan convulsos com els actuals. 

De Serrat a Roger Hodgson 
En el terreny de la música popular, a 
Peralada hi actuaran Joan Manuel 
Serrat, Luz Casal, Tom Jones, la no-
va formació del mític grup nord-
americà Earth, Wind & Fire i Roger 
Hodgson, antic membre del grup Su-
pertramp. Aquesta edició abaixarà el 
teló amb una black night amb els 
grups The Limboos, The Excite-
ments i The Sey Sisters. El pressu-
post d’aquesta edició del festival és 
de 3,5 milions d’euros, un 7% dels 
quals són aportació de la Generali-
tat, l’Institut Nacional de les Arts Es-
cèniques i la Música i la Diputació de 
Girona.e

El Ballet Maurice Béjart de Lausana inaugurarà el 10 de juliol la 29a edició del festival

ARTS ESCÈNIQUES

Les passions enceses de Carmen i 
d’Otel·lo faran pujar encara més la 
temperatura de les nits d’estiu del 
pròxim Festival Castell de Peralada. 
Dos muntatges dedicats a cadascun 
dels personatges subratllaran, a 
més, l’aposta que fa el festival per la 
dansa i l’òpera en aquesta 29a edició, 
entre la vintena d’espectacles que 
formen la programació, que s’esten-
drà del 10 juliol al 15 d’agost. Tam-
bé destaquen els recitals que oferi-
ran els tenors Klaus Florian Vogt 
(conegut perquè va encarnar el per-
sonatge de Lohengrin al Festival de 
Bayreuth) i Juan Diego Flórez, la so-
prano Diana Damrau i el contrate-
nor Max Emanuel Cencic. “És molt 
difícil contractar Klaus Florian 
Vogt, perquè sempre treballa a Bay-
reuth. Ho havíem intentat diverses 
vegades i aquest any hem aconseguit 
combinar les dates”, va explicar Ori-
ol Aguilà, el director del festival. 

L’espectacle inaugural anirà a càr-
rec del prestigiós Ballet Béjart de 
Lausana, que interpretarà un Bole-
ro multitudinari de Maurice Béjart, 
protagonitzat per un home, i altres 
coreografies de Gil Roman i el desa-
paregut Tony Fabre, la mà dreta de 
Nacho Duato en l’etapa anterior de la 
Compañía Nacional de Danza. Dues 
setmanes més tard Peralada serà 
l’escenari d’una altra vetllada “histò-
rica” per als amants de la dansa, va 
subratllar Aguilà. La ballarina Sylvie 
Guillem, mundialment reconeguda 
–va treballar amb Béjart, entre altres 
grans coreògrafs–, presentarà una 
funció del seu espectacle de comiat 
dels escenaris, Life in progress, du-
rant el qual interpretarà un solo amb 
música en viu que un altre dels grans 
noms de la dansa actual, Akram 
Khan, ha creat expressament per a 
ella i també ballarà peces de William 
Forsythe i Russell Maliphant. 

L’òpera, protagonista 
“La lírica és un dels puntals del fes-
tival des de les primeres edicions”, 
va recordar el director. Després de la 
Norma de l’any passat, aquest any 
Peralada estrenarà, l’1 d’agost, una 
nova producció d’Otello, de Verdi, 
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