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Seal FESTIVAL DE PERALADA 223 DE JULIOL 

Va entrar a l’escenari a les 
fosques entre els sons 
electrònics de Crazy i la 
seva veu sedosa va fer 
explotar el públic amb 

crits, xiulets i aplaudiments. Potser 
Seal no és prou popular a casa nos-
tra, però l’Auditori dels Jardins del 
Castell de Peralada, en la seva única 
actuació a Catalunya, es va omplir 
dissabte de fans incondicionals. La 
mitjana d’edat del festival havia bai-
xat en picat.   

Amb una explosió de llum i so, i 
des de les escales de l’escenari, 
aquest anglès de gairebé dos metres, 
amb caçadora i botes vermelles, ens 
va deixar a tots rendits amb un mo-
viment de maluc. Quan va baixar a 
cantar Killer entre el públic, tota la 
platea es va aixecar enfervorida per 
poder ballar amb ell. Seductor, 
energètic, electritzant, amb dues 
cançons havia convertit Peralada en 
una discoteca. Els mòbils treien fum 
malgrat la prohibició. 

Amb una posada en escena senzi-
lla, dos músics als teclats, guitarra 
i veus, va passar-se al món de les ba-
lades presentant el seu últim disc, 7, 
amb el qual celebra els seus 25 anys 
de carrera. Van sonar Daylight sa-
ving i Do you ever, on captura dife-
rents dinàmiques de l’amor, des de 
la ira fins a l’alegria, l’acceptació, la 
tristesa o la imprudència. Amb veu 
suggerent i vellutada, Seal va in-
teractuar amb el públic, entre can-
çó i cançó, lloant Dalí i preguntant 
quanta gent havia comprat el seu úl-
tim CD. Pocs. “I l’anterior?” Tam-
bé pocs. No obstant això, els fans 
van entonar les lletres de les can-
çons que ens arraulien a tots en un 
ambient tranquil i moderat, total-
ment diferent a l’explosió inicial. 
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més. És el cas de Juan José Lahuer-
ta. Ha deixat el seu càrrec de cap de 
les col·leccions, però continuarà im-
plicat amb el MNAC i els seus pro-
jectes compaginant-ho amb la seva 
tasca com a professor de la UPC i 
com a futur director de la Càtedra 
Gaudí. Pel que fa a cobrir la vacant 
que ha deixat el gerent, Josep Maria 
Carreté, es convocarà un concurs 
per trobar-li substitut. Segons el di-
rector: “Els models de gestió no po-
den ser el que tenim. Aquesta ads-
cripció de règim administratiu no és 
la ideal. El Prado i el Reina Sofia te-
nen lleis especials i altres instituci-
ons europees tenen fins i tot estatus 
especials”. 

Crear un centre d’estudis 
Generar coneixement científic no 
només amb les exposicions 
Si el MNAC assoleix l’estabilitat 
pressupostària, a més de les exposi-
cions, una altra de les prioritats de 
Pepe Serra és la d’impulsar un cen-
tre de recerca, com també va fer al 
Museu Picasso: “El museu podria 
ser un espai que, més enllà de la pro-
gramació, generés contingut cientí-
fic sempre”. 
 
Ampliar el museu 
Es vol reprendre el diàleg sobre 
els pavellons de la Fira 
“Hem de trobar el context per fer 
l’ampliació. Necessitem més metres 
quadrats gairebé més que els di-
ners”, conclou Pepe Serra sobre 
l’expansió del MNAC als pavellons 
d’Alfons XIII i Victòria Eugènia. 
Amb la nova regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament es volen reprendre les 
converses al setembre.e

Bogeria per Seal a Peralada 

Dominant l’escena movent-se 
d’una banda a l’altra de l’escenari en-
tre feixos de llums de colors, el rei 
britànic del soul va seguir seduint 
amb la seva veu sedosa i entregada i 
els jocs vocals per saltar al 1994 amb 
Prayer for the dying. Animant a can-
tar i picar de mans el públic va tancar 
la primera part amb Love’s divine per 
passar al recital acústic. Amb una 
guitarra blanca i tocant amb la mà es-
querra, va passar-se a l’intimisme i, 
de nou barrejant-se entre el públic 
amb un raig de veu ben modulat, va 
seduir tothom amb Sara smile. “Ets 
un monstre!”, li va cridar algú. Van 
sonar temes nous com Love i Every ti-
me I’m with you i alguns d’antics com 
Don’t cry, a dues veus amb el guitar-
rista i vocalista Isaac Bolivar, també 
molt entregat i aplaudit; i va apel·lar 
a la responsabilitat de l’artista per 
crear un món millor a Mad world, en-
cadenada amb My vision per tornar a 

l’essència més funky a l’alegre The 
right life. 

Va acabar un concert rodó tal 
com havia començat, recuperant 
la faceta més discotequera, amb 
un dels grans himnes que li va val-
dre un dels quatre Grammy de la 
seva carrera, Kiss from a Rose 
–banda sonora de la pel·lícula Bat-
man forever– altra vegada amb el 
públic saltant enfervorit fins al 
punt que una espontània se li va 
posar a ballar a dos mil·límetres i 
ell la va arrossegar a l’escenari, on 
la noia va respondre com una pro-
fessional. Seal va tancar el concert 
altra cop enfilat dalt d’una cadira 
amb Life on the dance floor, dei-
xant-s’hi la pell, ballant amb unes, 
xiuxiuejant a cau d’orella a les al-
tres i movent suggerentment els 
malucs i el pit per acabar regalant 
el seu cor a un públic cent per cent 
entregat al seu ídol.e

Seal va baixar de l’escenari per cantar Killer entre el públic del Festival de Peralada, 
que es va aixecar enfervorit per poder ballar amb ell. MIQUEL GONZÁLEZ / SHOOTING 

El britànic celebra 25 anys de carrera davant un públic rendit al seu ídol

El festival Deltebre Dansa atreu  
més de 15.000 espectadors  

els espectacles a altres zones 
de la població.    

Durant quinze dies, a 
aquesta localitat del Baix 
Ebre s’hi han pogut veu-
re les propostes del core-
ògraf i cineasta belga 
Wim Vandekeybus, 
Maura Morales, Cesc Ca-
sadesús o Kristina i Sadé 
Alleyne, entre d’altres. “El 
que és Madonna per a la mú-
sica, ho és Vandekeybus per a 
la dansa”, assegura el director fes-
tival Deltebre Dansa, Roberto Oli-
van. Wim Vandekeybus és el fun-
dador i director de la companyia 
de dansa Ultima Vez i la seva pro-

El festival Deltebre Dansa, que en 
la seva dotzena edició va decidir 
acostar-se al riu i va col·locar els 
escenaris al passeig fluvial , va aco-
miadar-se ahir amb una xifra d’as-
sistència rècord: va atreure 15.000 
espectadors, 3.000 més que en 
l’edició de l’any passat. 160 balla-
rins de 55 països d’arreu del món 
han anat a Deltebre amb l’objectiu 
d’aprendre i crear noves formes i 
moviments. Una de les novetats 
del festival va ser la Nit d’Espais 
Alternatius, que va voler traslladar 
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posta és agosarada: és una ex-
plosió d’agressivitat, por i pe-
rill. A Nova York, Vandekeybus 
i els compositors Thierry de 
Mey i Peter Vermeersch van 
rebre el prestigiós Bessie 

Award per la seva “confron-
tació brutal entre la dansa 

i la música: el paisatge 
combatiu i perillós de 
What the body does not 
remember”. 

Al festival es van po-
der veure, entre altres es-

pectacles, Pluja, amb mú-
sica de la pianista i compo-

sitora Clara Peya i les dife-
rents disciplines de Guillem 
Albà (titelles, gest, teatre visu-
al…) o la singular dansa de figu-
res petrificades Of ivory and 
flesh – statues also suffer, de 
Marlene Monteiro Freitas.e

El rei del 
soul va 
seduir el 
públic amb 
la seva veu 
sedosa i 
entregada, 
els jocs 
vocals i els 
moviments 
de malucs 

Una de les carpes 
del festival al 
costat del riu.  
ALBERT VIDAL 


