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tegrants de la banda original, va cre-
ar amb exmembres per continuar 
amb el llegat de la formació. 

L’11 d’agost el californià Gregory 
Porter i el britànic Myles Sanko 
oferiran el present i el futur del mi-
llor jazz i soul, i The Excitements, 
una de les revelacions dels últims 
temps, el trio The Sey Sisters i els 
gallecs The Limboos ho faran el 15 
d’agost. 

Producció de quilòmetre zero 
En l’apartat de la lírica i la música 
clàssica destaquen els recitals de te-
nors com l’alemany Klaus Florian 
Vogt (31 de juliol), reconegut intèr-
pret wagnerià que debutarà a Pera-
lada amb un recital a l’església del 
Carme, i de Juan Diego Flórez (6 
d’agost), que cantarà a l’auditori el 
seu últim treball, L’amour, acompa-
nyat de l’orquestra de Cadaqués, di-
rigida per Espartaco Lavalle.  

El 10 d’agost serà el torn del con-
tratenor croat Max Emanuel Cen-
cic, amb un concert barroc, i l’ende-
mà el de la soprano alemanya Diana 
Damrau, que oferirà un recital de 
lied acompanyada al piano per Hel-
mut Deutsch. Tots dos concerts se-
ran a l’església del Carme.  

Pel que fa a l’òpera, un dels plats 
forts del Festival de Peralada, es po-
drà tornar a veure l’Otel·lo de Ver-
di (1 d’agost), 25 anys després que 
l’interpretés Plácido Domingo. És 

una producció pròpia del festival 
empordanès amb una part “de qui-
lòmetre zero”, com la va qualificar 
Aguilà, ja que tota l’escenografia i 
els decorats es construeixen en ta-
llers de Figueres, Cabanes i Perala-
da. Paco Azorín serà l’encarregat de 
la direcció d’escena i escenografia i 
comptarà amb la participació de 
l’orquestra i el cor del Gran Teatre 
del Liceu.  

També en òpera es podrà veure 
l’estrena mundial de 4Carmen (5 
d’agost), un encàrrec operístic per 
revisar el mite de Carmen des de la 
visió de quatre compositors i quatre 
llibretistes diferents.  

L’endemà, el 2 d’agost, a l’esglé-
sia del Carme es farà la lectura dra-
matitzada d’Otel·lo, amb la direcció 
i tradaptació de Francesc Cerro-
Ferran. A la biblioteca del Carme, 
que s’estrena com a espai del festi-
val, Josep Maria Flotats presenta-
rà Jusqu’à quand? (12 d’agost), una 
lectura de textos amenitzada per 
músiques de Bach, Ravel i Xostakó-
vitx, acompanyat del violoncel·lista 
Lluís Claret.  

Aquest any el festival ofereix la 
possibilitat d’anar a Peralada en au-
tobús des de Barcelona –sortirà a les 
18 h de la plaça Urquinaona– i tor-
nar mitja hora després d’acabar els 
espectacles. El Festival de Perala-
da té un pressupost de 3,6 milions 
d’euros, un 42% del qual l’aporta el 
Grup Peralada, un 36% prové dels 
ingressos per taquilla, un 14% del fi-
nançament dels patrocinadors i un 
6,5% és diner públic.e

Cartell de luxe  
al Festival de Peralada

Tom Jones, La Fura dels Baus, Roger Hodgson  
i Klaus Florian Vogt, alguns dels plats forts

MÚSICA, ÒPERA I DANSA

Feia anys que el Festival Castell de 
Peralada no apostava per un espec-
tacle de dansa per estrenar-se, pe-
rò, potser per marcar perfil i refor-
çar la seva identitat davant d’altres 
cites estivals, la vint-i-novena edi-
ció començarà el 10 de juliol amb 
l’actuació del ballet Béjart Ballet 
Lausanne. Durant dos dies, la com-
panyia que porta el nom de Mauri-
ce Béjart, un dels ballarins i coreò-
grafs més destacats del segle XX, 
presentarà un programa mixt amb 
clàssics com el Bolero i les Set dan-
ses gregues, juntament amb obres 
de nova creació del seu director ar-
tístic, Gil Roman.  
       Serà una de les cites destacades 
d’un festival que, en dansa, també 
comptarà amb la première a l’Estat 
de l’últim espectacle de Sylvie Gui-
llem, Life in progress (24 de juliol), 
amb què s’acomiadarà dels escena-
ris després de 50 anys. També en 
dansa, la bailaora sevillana María 
Pagés (13 d’agost), amb Yo, Carmen, 
portarà tota l’essència del flamenc 
i del mite de la dona fatal a l’esce-
nari empordanès.  
       Una altra cita assenyalada serà el 
17 de juliol, quan La Fura dels Baus 
presentarà la seva reinvenció del 
clàssic de Manuel de Falla El amor 

brujo, un muntatge ideat i dirigit per 
Carlus Padrissa amb el foc com a 
element principal. Segons Oriol 
Aguilà, director del festival, “no dei-
xarà ningú indiferent”.  

Jones, Hodgson, Serrat i Casal 
L’endemà (18 de juliol), arribarà la 
poderosa veu del cantant gal·lès 
Tom Jones, que oferirà a Peralada 
l’únic concert a Catalunya, en el 
qual repassarà els seus èxits més co-
neguts. També Roger Hodgson, lle-
gendari cantant i lletrista de Super-
tramp, farà la seva única actuació a 
Catalunya el 8 d’agost, amb l’espec-
tacle Formerly of Supertramp, que ja 
ha exhaurit totes les entrades.  
      En la que serà la seva quinzena 
actuació a Peralada, una vegada 
més, Joan Manuel Serrat (25 de ju-
liol) ha fet penjar el cartell de com-
plet. El barceloní, l’artista que més 
vegades ha actuat a Peralada junta-
ment amb Montserrat Caballé, ce-
lebra els 50 anys de la seva prime-
ra actuació en públic amb una gira 
mundial, i a Antología desordena-
da dóna l’opció al públic que pugui 
intervenir en el seu repertori a tra-
vés de la seva pàgina web.  
       Per la seva banda, la gallega Luz 
Casal (7 d’agost) actuarà per prime-
ra vegada a Peralada, amb el seu úl-
tim treball, Almas gemelas, que està 
tenint una gran acollida arreu del 
món. També desfilarà (4 d’agost) 
per l’escenari de Peralada l’esperit 
de la música dance, funky i soul 
d’Earth, Wind & Fire de la mà de la 
formació que Al McKay, un dels in-
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01. El Béjart Ballet Lausanne encetarà el festival. 02. L’Otel·lo de Verdi,  
una producció amb el segell de Peralada. 03. Tom Jones, el Tigre de Gal·les,  
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Serrat, un habitual  
El cantautor, que actuarà per 
quinzena vegada al festival,  
ja ha venut totes les entrades

‘Otel·lo’  
L’òpera de Verdi serà un dels 
plats forts de l’estiu, amb la 
producció pròpia del festival


