
NOVA PRODUCCIÓ DE L’ÒPERA DE PUCCINI

Per celebrar el seu 30è aniversari, 
el Festival Castell de Peralada ha 
triat el Turandot de Puccini, amb 
una nova producció fidel a la tra-
dició però alhora moderna. Mario 
Gas dirigirà la posada en escena de 
l’obra, que s’interpretarà els dies 6 
i 8 d’agost. Les entrades, entre 60 i 
190 euros, ja són a la venda a la web 
del festival.
 L’òpera, basada en la història de 
la freda, cruel i enigmàtica prince-
sa xinesa Turandot, tindrà com a 
protagonistes la famosa soprano 
dramàtica Iréne Theorin i el tenor 
italià Roberto Arónica (en el paper 
de Calaf). La soprano mexicana Ma-
ría Katzavara, que debuta al Liceu 
amb l’òpera Otello, serà Liú i el baix 
Andrea Mastroni encarnarà Timur 
en aquest muntatge amb esceno-
grafia de Paco Azorín. Completen 
el repartiment Manel Esteve (Ping), 

Francisco Vas (Pang) i Vicens Esteve 
(Pong).
 L’orquestra del Liceu estarà diri-
gida per Giampaolo Bisanti, un jo-
ve i sòlid músic milanès que fins 
ara s’ha prodigat poc a Espanya. En 
aquesta ocasió, les veus del cor no 
seran les del Liceu, sinó les del cor 
Intermezzo, capitanejades per José 
Luis Basso, exdirector del conjunt 
vocal del Gran Teatre.

BONA SINTONIA / «M’encanten Puccini 
i Peralada», assegura Mario Gas, con-
tent de tornar al festival i a l’òpera. 
Gas no estrena un muntatge operís-
tic des del 2008, quan va muntar 
l’obra Don Giovanni de Mozart a 
Sevilla. La relació d’aquest veterà i 
savi director amb Peralada ve de 
lluny. Aquest serà el seu vuitè espec-
tacle al festival empordanès. Anteri-
orment hi havia estrenat tres òperes 
–L’elisir d’amore, de Donizetti; Il turco 
in Italia, de Rossini, i El rapte del ser-
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rall, de Mozart–, dos musicals de 
Sondheim –A little night music i Folli-
es–, un cabaret literari i una nit po-
ètica dedicada a Miguel Hernán-
dez. «Treballar a Peralada és una 
festa. Encara que en aquesta feina 
hi ha moments en què es pateix, 
quan hi ha amistat pel mig amb els 
teus col·legues, tot és més agrada-
ble, i a Peralada el treball en equip 
funciona». explica Gas.

CARTELL DE PERICO PASTOR / La cèle-
bre òpera de Puccini inspira la 
imatge del cartell del festival, que 
aquest any ha dissenyat Perico Pas-
tor (la Seu d’Urgell, 1953). Pastor 
explica que en la seva pintura d’un 
vermell intens mira de «suggerir 
tota aquella ràbia continguda del 
personatge de Turandot que palpi-
ta en la música de l’òpera». «He in-
tentat plasmar en imatge aquella 
vibració», comenta.
 «M’encanta la imatge que pro-
jecta [el cartell]. Segur que m’inspi-
rarà», afegeix Gas, que no ha volgut 
desvelar gran cosa sobre la seva po-
sada en escena. Caldrà esperar l’es-
tiu per resoldre l’enigma.
 De moment, l’òpera de l’italià 
Puccini és l’únic espectacle que 
s’ha donat a conèixer. La progra-
mació de la 30a edició del festival 
de Peralada es presentarà el mes 
d’abril vinent. H33 Pintura 8 Perico Pastor, amb el cartell del pròxim festival de Peralada.

DANNY CAMINAL

‘Turandot’ a Peralada
El festival celebrarà el seu 30è aniversari amb aquest muntatge de Mario Gas H L’obra 
es representarà el 6 i el 8 d’agost amb Iréne Theorin i Roberto Arónica com a protagonistes
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EL CORTE INGLÉS INFORMA:
Que en el catálogo de BLANCOLOR, con vigencia del 21 de enero al 29 de 
febrero del 2016, se ha producido una errata en la página 35 en el precio de 
las Toallas Basic de ducha. El PVP correcto de dicho artículo es de 5€. 
Rogamos disculpen las molestias. 


