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P ot agradar més o menys, pe-
rò no hi ha dubte que el bri-
tànic Banksy és ara mateix 

un dels artistes que ataquen amb 
més esperit crític la reflexió sobre 
l’art actual. Els seus grafits neixen 
d’una voluntat alternativa i anòni-
ma, apareixen sense anunciar-se, i 
de seguida que entren en els cir-
cuits habituals es converteixen en 
miralls que reflecteixen –des de 
dins– la perversió del mercat, la 
frontera dubtosa entre preu i va-
lor, la tirania passatgera de les mo-
des. El mercat, és clar, s’ho empas-
sa tot sense problemes pensant no-
més en els diners, però mentrestant 
paga el peatge d’esbombar les se-
ves vergonyes.
 Banksy sap estar a dins i a fo-
ra del sistema, és alhora popu-
lar i alternatiu. L’últim exemple 
d’aquesta doble lectura el vam 
veure en una notícia de dies enre-
re. Fa uns mesos, Banksy va anar 
a Gaza i va pintar uns quants gra-
fits a les zones més castigades de 

Palestina. La seva intenció amb 
el viatge era posar el focus en la 
situació desesperada que viuen 
els habitants de Gaza. Entre d’al-
tres, va pintar una deessa grega 
a la porta abonyegada d’una casa 
destruïda per les bombes. Doncs 
bé, aquesta Setmana Santa, molts 
diaris van publicar una notícia de 
l’agència Reuters en què s’expli-
cava que el propietari de la porta 
de Gaza, amb el grafit de Banksy, 
l’havia malvenut per 162 euros. 
L’enfocament era erroni i ma-
liciós: en lloc de fixar-se en el va-
lor de denúncia dels fets –¿què es 
pot comprar amb 162 euros a Ga-
za?–, el periodista s’ho mirava des 
de l’òptica de mercadeig occiden-
tal i presentava l’home com un 
pobre desgraciat que havia per-
dut una morterada perquè no sa-
bia qui era Banksy.
 Aquesta mena d’esnobisme, 
precisament, és una de les lluites 
de Banksy. El 2014 es va estrenar 
un documental molt recomana-
ble, Banksy does New York, dirigit 
per Chris Mourkabel i produït per 
HBO. La pel·lícula mostrava les re-
accions que generava la seva visi-
ta, des de les autoritats descregu-
des fins als fans que l’idolatren. 
En la ciutat dels inversors de l’art, 
als antípodes de Gaza, també hi va 
haver gent que perdia l’oportuni-
tat de fer-se ric amb un banksy, pe-
rò l’únic que feia el ridícul era un 
galerista aprofitat i papanates. H
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La dansa ocupa Peralada
3María Pagés, Sylvie Guillem i el Béjart Ballet brillen en la 29a edició

MARTA CERVERA
BARCELONA 

L
a veu i la dansa seran un cop 
més les grans protagonistes 
del 29è Festival Castell de 
Peralada. Obrirà el certa-

men la companyia de Maurice Béjart 
amb un repàs antològic del llegat 
deixat pel gran mestre (10 i 11 de ju-
liol). Però el plat fort serà l’estrena a 
Catalunya de Yo, Carmen, la interpre-
tació en clau flamenca que l’aclama-
da María Pagés oferirà del mític per-
sonatge. I un altre espectacle im-
prescindible serà Life in progress, amb 
què la sublim Sylvie Guillem s’aco-
miada dels escenaris com a ballari-
na (24 de juliol).
 Vint actuacions animaran la mos-

tra entre juliol i agost, amb preus 
que van des dels 15 euros fins als 180. 
Els amants de la lírica podran disfru-
tar amb les ja anunciades estrelles, 
com el tenor peruà Juan Diego Fló-
rez (6 d’agost), que oferirà l’única ga-
la lírica a l’escenari principal, ubicat 
als jardins.

RECITALS DE LUXE / El tenor wagnerià 
Klaus Florian Vogt (31 de juliol) de-
butarà a Peralada amb un recital ín-
tim a l’església del Carme. Serà un 
luxe escoltar-lo allà a ell i també el 
contratenor de moda, Max Emanuel 
Cencic (10 d’agost), i la soprano ale-
manya Diana Damrau (11 d’agost). 
Un altre plat selecte és Flotats-Claret, 
una vetllada musicoliterària que 

unirà a la biblioteca del castell dos 
mestres, l’actor Josep Maria Flotats i 
el violoncel·lista Lluís Claret (12 
d’agost).
 Per l’escenari principal desfila-
ran aquest estiu estrelles del jazz i 
el soul com Gregory Porter –telone-
jat per Myles Sanko– (11 d’agost);  
llegendes incombustibles com 
Tom Jones (18 de juliol); els histò-
rics Earth, Wind & Fire (4 d’agost), 
referents de la música disco, i Luz 
Casal (7 d’agost), que se sumen als 
ja anunciats Roger Hodgson, que 
reviurà els èxits de Supertramp (8 
d’agost), i Joan Manuel Serrat (25 de 
juliol).

‘OTEL·LO’ I ‘4 CARMEN’/A la nova pro-
ducció d’Otel·lo, de Verdi, també 
anunciada i amb grans protagonis-
tes com Gregory Kunde en el rol 
principal, Carlos Álvarez en el de Ia-
go i Eva-Maria Westbroek com a 
Desdèmona (1 d’agost), s’hi sumarà 
un altre espectacle musical basat 

en El amor brujo, de Falla. Coproduït 
amb el Festival de Granada, a El 
amor brujo, el fuego y la palabra Car-
lus Padrissa reinventa aquest clàs-
sic transformant-lo en un xou mu-
sicoteatral. L’Orquesta Joven de An-
dalucía, dirigida per Josep Vicent, i 
la cantaora Marina Heredia, com a 
Candela, destaquen en aquesta mo-
derna versió.
 Aquest any, el compromís del fes-
tival amb l’òpera contemporània 
quedarà plasmat amb l’estrena de  4 
Carmen (5 d’agost), una obra creada 
per quatre parelles de compositor i 
llibretista que revisa el mite de la fa-
mosa gitana de Merimée.

EXCEL·LÈNCIA I QUALITAT / El pressupost 
d’aquesta edició és de 3,6 milions 
d’euros (42% Grup Peralada, 36% ta-
quilla, 14% patrocini i 6,5 % subven-
cions). «Peralada manté el seu segell 
d’excel·lència i qualitat», diu Oriol 
Aguilà, director artístic del festival, 
que aquest any comptarà amb un 
autobús que unirà Barcelona i Pe- 
ralada els dies d’actuació a l’escena-
ri principal. Sortirà a les sis de la tar-
da de la plaça d’Urquinaona i torna-
rà mitja hora després d’acabar l’es- 
pectacle.
 Ahir la gran absent en la presen-
tació va ser Carmen Suqué, fundado-
ra i ànima del festival, que es recupe-
ra d’una lesió. H

FESTIVAL D’ESTIU DE L’ALT EMPORDÀ 

‘YO CARMEN’. 13 d’agost LUZ CASAL. 7 d’agost TOM JONES. 18 de juliol

BÉJART BALLET LAUSANNE. 10 i 11 de juliol JUAN DIEGO FLÓREZ. 6 d’agost

Un autobús unirà 
Barcelona i Peralada 
coincidint amb  
les actuacions a 
l’escenari principal


