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Avui i demà el Festival
Hard Rock Rising convoca
a la platja del Fòrum i al
parc de la Pau un bon gra-
pat d’artistes internacio-
nals, entre els quals Kings
of Leon, Lenny Kravitz,
Vetusta Morla i Steve An-
gello, que actuen avui, i
Robbie Williams, Avicii i
l’estrella llatina Juanes,
que ho faran demà. Tot
amanit per discjòqueis.

Importat de Londres,
on es va fundar el 2006, el
Hard Rock Rising es defi-
neix com una “plataforma
per compartir el compro-
mís de la marca amb la
música”. La vinculació
amb Barcelona no és gra-
tuïta, perquè es van des-
cartar capitals europees
de la importància de Ro-
ma, París i Berlín. Entre
els plats forts cal destacar
l’única actuació a la penín-
sula dels Kings of Leon, re-
novadors del rock-and-roll
del segle XXI. Es dóna la
circumstància que la ban-
da de Nashville està inte-
grada per tres germans i
un cosí. Coincidiran amb
Lenny Kravitz, guanyador
de quatre Grammy i capaç
de barrejar sons conven-
cionals amb superbes re-
creacions de funk i soul
elèctric. ■

Kings of Leon
i Lenny
Kravitz, al
Fòrum

David Castillo
SANT ADRIÀ BESÓS

Si algú es pensa que els ar-
tistes han girat l’esquena
al procés polític que viu el
país, s’equivoca. D’entre
les moltes iniciatives que
s’han dut a terme els úl-
tims temps amb la compli-
citat del sector cultural, en
destaca una doble carpeta
de litografies que fa dialo-
gar creadors consagrats i
novells. L’associació El
País que Volem va anun-
ciar que impulsaria aques-
ta col·lecció, de nom Art i
futur, farà un any i just ara
l’acaba de presentar.

És un tresor artístic
amb el qual l’entitat vol fi-
nançar el seu programa
d’actuació. Els 24 artistes
als quals se’ls va demanar
el seu geni creatiu van
respondre amb entusias-
me. L’historiador i crític
d’art Bernat Puigdollers
ha dirigit el projecte i ha
vetllat per la seva qualitat
artística. Això sí, als crea-
dors, se’ls va donar lliber-
tat total per gestar una
obra inspirada i implica-
da amb el dret a decidir
del poble català.

En el bàndol d’artistes
consolidats, hi han parti-
cipat Jordi Alcaraz, Ar-
ranz-Bravo, Perejaume,
Alfons Borrell, Joaquim
Chancho, Salvador Juan-
pere, Robert Llimós,
Francesca Llopis, Albert

Porta (Evru, Zush), Josep
Maria Riera i Aragó, Be-
net Rossell i Gerard Sala.
I en el dels emergents hi
ha les signatures d’Albert
Arribas, Carles Azcón,
Helena Basagañas, David
Bonet, Miquel Gelabert,
Ariadna Mangrané, Sergi
Mesa, Gorka Pinyol, Ste-
lla Rahola Matutes, Oliver
Roura, Anna Llimós Vidal
i Rubén Torras.

Se n’ha fet una edició de
124 exemplars, dels quals
100 es comercialitzaran i
els altres 24 són un obse-
qui d’agraïment als artis-
tes. El conjunt de 24 lito-
grafies (totes fan 50x65
cm) té un preu de 12.000
euros. Es pot adquirir en-
viant un correu electrònic
a participacio@elpaisque-
volem.cat. ■

M. Palau
BARCELONA

Art per un futur millor
L’associació El País
que Volem edita una
col·lecció de 24
litografies

Jaume Marfany, d’El País que Volem, i Bernat Puigdollers,
amb diverses litografies ■ ANDREU PUIG

Es veu que el mateix Verdi
va intentar girar la truita i
titular Iago la seva versió
operística d’Otel·lo. “En
realitat ell és el protago-
nista, l’element catalitza-
dor que permet que aflorin
totes les passions possi-
bles”, va comentar ahir el
director d’escena Paco
Azorín. Així que, en la seva
visió del drama de Shakes-
peare, ha volgut repensar
el personatge de Iago des
de l’aspecte dramàtic, i
conferir-li el relleu que es
mereix. El muntatge
d’Azorín, una nova pro-
ducció del Festival Castell
de Peralada amb el Mace-
rata Opera Festival, s’es-
trenarà l’1 d’agost en una
única representació.

La producció té un re-
partiment estel·lar, co-
mençant pel tenor Grego-
ry Kunde, Otel·lo; el barí-
ton Carlos Álvarez, Iago, i
la soprano Eva-Maria
Westbroek, Desdemona.
“Otel·lo és un personatge
complicat i alhora senzill,
és un home obsessionat

per la gelosia i en el cas de
la versió de Verdi no és re-
al, i això és pitjor per a
Otel·lo quan mata Desde-
mona”, va explicar Kunde,
un dels pocs intèrprets ca-
paços de cantar el rol
d’Otel·lo en la versió de
Verdi i en la de Rossini.

Aquesta és la tercera
producció d’Otel·lo que

Kunde canta amb Álvarez,
un habitual de Peralada, i
entre els dos la sintonia és
evident. Amb Westbroek
els somriures també circu-
len àgils: “Es mor molt bé
amb Kunde!”, va brome-
jar. “Desdemona lluita
contra la gelosia, però no
amb armes, sinó amb
amor.” Acompanyarà els

cantants l’Orquestra Sim-
fònica i Cor del Gran Tea-
tre del Liceu.

En aquesta versió fona-
mentalment teatral, “però
no en detriment de la mú-
sica”, afirma Azorín, es
presenta un Otel·lo d’èpo-
ca que s’acosta a l’actuali-
tat quan avança l’acció.
“He plantejat un no-lloc,

un no-temps perquè la his-
tòria tant podria passar a
l’època de Shakespeare, a
la de Verdi o ara.” “Certs
personatges són cons-
cients del que els passa, i
això dóna al drama una
nova dimensió.” Azorín ha
recuperat “detalls” que do-
nen profunditat a l’obra,
com, per exemple, l’esce-
na final: “En realitat Otel-
lo ofega Desdemona amb
un coixí.”

Una altra de les particu-
laritats de la producció,
que es programarà al Tea-
tro Calderón de Madrid al
gener i a Macerata l’estiu
vinent, és que el 100 % de
l’escenografia s’ha cons-
truït a l’Empordà. ■

Peralada estrena una producció d’‘Otel·lo’, de Verdi, dirigida per Paco
Azorín amb un repartiment excepcional: Kunde, Alvárez i Westbroek

Valèria Gaillard
BARCELONA

El catalitzador real

Carlos Álvarez, Oriol Aguilà, Gregory Kunde i Eva-Maria Westbroek. Conxita Garcia
(directora del Cor del Liceu) i Paco Azorín, a primera línia. Ahir a Barcelona ■ MIQUEL GONZÁLEZ

El 100% del
muntatge
d’aquest ‘Otel·lo’
s’ha construït en
tallers de
l’Empordà


