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Amb l'objectiu de reafirmar-se
en els gèneres que «el fan especí-
fic i diferent» a la resta de festivals
d'estiu, la 29a edició del Festival
Castell de Peralada aixecarà el
teló aquest divendres amb un es-
pectacle de dansa. Ho farà de la
mà del Béjart Ballet Lausanne,
una de les companyies de refe-
rència en l’àmbit mundial, que,
sota la direcció de Gil Roman,
deixeble i hereu del mític Mauri-
ce Béjart, presentarà un especta-
cle «fet a mida del festival» que
també es podrà veure dissabte. 

A més de clàssics com Bolero o
les Set danses gregues, els espec-
tadors gaudiran de dues peces
inèdites: una feta expressament
per a la cita empordanesa, Im-
promtu pour Peralada, i una en
homenatge al ballarí Tony Fabre,
amic de Roman.

Tant el director del festival,
Oriol Aguilà, com Gil Roman van
destacar ahir el fet que un festival
com el de Peralada comenci amb
un espectacle de dansa. 

Aguilà va assegurar que fer-ho
«és tota una declaració de princi-
pis» per a un festival que «vol re-
afirmar-se en la seva singulari-
tat» i posar en un lloc preeminent
el món de la dansa. 

Al seu torn, Gil Roman va agra-
ir l'aposta dels organitzadors re-
cordant que «en temps de crisi
com l'actual» és molt difícil trobar

festivals de prestigi que vulguin ser
aparador d'aquesta disciplina.

El públic de Peralada podrà
gaudir de la companyia Béjart Ba-
llet Lausanne dos dies seguits: el
10 i l'11 de juliol. Les funcions dels
dos dies compartiran bona part del
programa, però per a l'estrena, el
coreògraf Gil Roman s'ha reservat
una sorpresa amb una peça d'ho-

menatge al ballarí i coreògraf Tony
Fabre, amic personal de Roman,
que es representarà per primer
cop a l'Estat.

En agraïment a la confiança
dipositada pel festival en la com-
panyia, que ja va visitar Peralada
l'any 2003, Roman va explicar que
una de les peces, Impromptu pour
Peralada, s'ha creat expressament

per a l'ocasió i que servirà per
mostrar al públic l'evolució de la
companyia des de la mort de
Maurice Béjart ara fa vuit anys.
Així, per exemple, l'espectacle
constata l'aposta per espectacles
amb paritat de ballarins i ballari-
nes quan, sota la direcció del mí-
tic coreògraf, els homes eren pràc-
ticament els únics protagonistes. 

La peça substitueix Kyôdaï, la
que inicialment es volia repre-
sentar i que va caure del cartell a
darrera hora per la lesió d'un dels
dos ballarins que l'havia de fer.

A banda de poder gaudir de
clàssics de Béjart com Bolero o Set
danses gregues, que ballarà la ca-
talana Elisabeth Ros, Roman pre-
sentarà per primer cop a l'Estat el
seu homenatge al ballarí Tony Fa-
bre, amic seu i antic col·laborador
de la companyia que va morir el
2013. De fet, la peça, amb coreo-
grafia del mateix Fabre, és una de
les que va crear per a la companyia
però que mai va veure estrenada.

Roman va explicar ahir en una
roda de premsa a la biblioteca
del Castell de Peralada que la
companyia, sent fidel a l'herència
de Béjart, ha evolucionat molt els
darrers anys i que les dues fun-
cions a Peralada serviran per de-
mostrar-ho, amb un programa
que barreja tradició i avantguarda
a parts iguals.

Medalla d'Honor del festival
Oriol Aguilà va aprofitar per anun-
ciar que en finalitzar la funció de
divendres, la presidenta del Festi-
val Castell de Peralada, Carmen
Mateu, reconeixerà la companyia
amb la Medalla d'Honor de la
mostra. Una distinció que han re-
but, entre d'altres, Montserrat Ca-
ballé, Sara Baras, Paco de Lucía o
Mario Gas.
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El festival de Peralada aixecarà el teló amb
un espectacle del Béjart Ballet Lausanne

A més dels clàssics «Bolero» i «Set danses gregues», els espectadors gaudiran d’«Impromtu pour Peralada»

Gil Roman, durant la presentació de l'espectacle, a la Biblioteca del Castell de Peralada.
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Pedro Almodóvar no vol revelar
gaires aspectes de l'argument de Si-
lencio, en el rodatge del qual està
immers actualment, però reco-
neix que es tracta d'un drama dins
l'univers femení en el qual «no hi
ha espai per a l'humor» i sí molt so-
friment.

El realitzador manxec va fer
aquesta afirmació ahir en una
pausa del rodatge de la seva pro-
ducció a la localitat pirinenca de
Panticosa (Osca), en la qual roda
aquests dies exteriors amb una
de les protagonistes principals de
la història, Emma Suárez, i el seu
company sentimental en la ficció,
Darío Grandinetti.

La pel·lícula narra l'esdevenir

d'una dona, Julieta, des dels anys
vuitanta fins a l'actualitat, paper
que interpreten Adriana Ugarte
en la seva joventut i Emma Suárez
en la seva maduresa.

Almodóvar va assegurar que és
la «història de l'espera d'una
mare», d'una dona que ha passat
per múltiples problemes al llarg de
la seva vida i tots, va afegir, «molt
esquinçadors».

«Encara que jo no vull que els
protagonistes estiguin plorant tota
l’hora, veritablement estan sofrint
moltíssim», subratlla el realitzador. 
Reconeix que «no és un melodra-
ma» sinó un drama en el qual «no
cap l'humor». El Pirineu aragonès
imprimeix força dramàtica a la
història.
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Almodóvar: «‘Silencio’ és un drama en
el qual no hi ha espai per a l'humor»

Les quatre escoles universitàries
que imparteixen els estudis d'ar-
quitectura tècnica a Catalunya
(amb el suport de la UdG) i el
Consell de Col·legis d'Aparella-
dors, han consensuat que la seva
disciplina ha de denominar-se
Grau d'Arquitectura Tècnica i Edi-
ficació.

Amb aquest acord pretenen
evitar la dispersió que ha existit els
últims anys amb els diferents noms
del grau que habilita per exercir la
professió d'arquitecte tècnic.

L'acord ha estat signat pels di-
rectors de les escoles EPSEB/UPC,
La Salle/URL, Escola Politècnica

Superior/UdG i l'Escola Politècnica
Superior/UdL al costat del Consell
de Col·legis d'Aparelladors de Ca-
talunya, i ha tingut el suport dels
rectors de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), Universitat
Ramon Llull (URL), Universitat
de Girona (UdG) i Universitat de
Lleida (UdL).

No obstant això, els represen-
tants universitaris i de la professió
han assegurat que el nom més
apropiat seria el de Grau en Engi-
nyeria d'Edificació, malgrat que ac-
tualment la utilització d'aquesta
denominació és impossible a cau-
sa d'un imperatiu judicial, segons
han informat.
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La UdG dóna suport al nom
del Grau d’Arquitectura
Tècnica i Edificació

Amodóvar sota paraigua. 
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