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Cultura popular i
també acadèmica

La cultura popular sovint s’ha vist aparcada dels estudis
acadèmics, i el gènere fantàstic és una manifestació de
cultura popular que mou milers de seguidors a tot el
món. Els organitzadors del Festival de Sitges defensen la
tesi que, cada cop més, els festivals de cinema generalis-
tes més prestigiosos inclouen el gènere en la seva pro-
gramació. I, de manera coherent amb la seva voluntat

d’estudi, teorització i formació de nous talents, acaben
de signar un acord amb la Universitat Oberta de Catalu-
nya per tal d’arrencar un màster en cinema fantàstic.
L’expert Jordi Sánchez-Navarro és el director d’aquest
màster que neix amb la voluntat de formar professionals
en l’anàlisi i el desenvolupament de projectes audiovi-
suals de gènere.Xavier Roca

31è Festival Castell de Peralada

La dansa obrirà i tancarà
per primer cop el Festival
de Peralada, que ahir va
presentar el contingut
d’una 31a edició marcada
també per l’estrena de tres
produccions operístiques
així com per les visites, en-
tre altres primeres espa-
ses, de Bryan Ferry, Fran-
co Battiato, Pretty Yende,
Ainhoa Arteta, Katie Me-
lua, James Rhodes i l’ac-
triu Juliette Binoche. El
festival, presentat ahir al
Gran Teatre del Liceu per
la presidenta de la Funda-
ció Castell de Peralada,
Isabel Suqué; el director

de la mostra, Oriol Aguilà,
i el conseller de Cultura,
Santi Vila, ha disposat
d’un pressupost de 3,8 mi-
lions d’euros per confec-

cionar una oferta de 23 es-
pectacles entre el 6 de ju-
liol i el 17 d’agost vinents.
Les entrades, a preus que
oscil·len entre els 15 euros
que costa l’entrada més
barata de la nova aventura
musical de Geronimo Stil-
ton i els 190 que val una lo-
calitat a platea per a Ma-
dama Butterfly, estan a la
venda des d’ahir.

Complagut d’haver ges-
tat, en el terreny de la dan-
sa, “un festival dins del fes-
tival”, Aguilà va explicar
ahir els detalls de les tres
produccions d’aquesta
disciplina que acollirà el
festival. La primera, els
dies 6 i 7 de juliol, la prota-
gonitza el Béjart Ballet

Lausanne amb un espec-
tacle estrenat el Nadal
passat a Suïssa que es divi-
deix en dues parts: t’M et
variations, una nova co-
reografia signada per Gil
Roman en la qual s’explica
com ha viscut la company-
ia els deu anys d’absència
del seu fundador, Maurice
Béjart, i Béjart fête Mauri-
ce, amb fragments d’algu-
nes de les millors peces
que va coreografiar aquest
personatge cabdal de la
dansa del segle passat. El
compromís de Peralada
amb la dansa, aplaudit
efusivament pel conseller
Vila en la seva intervenció
d’ahir, es completa amb
dues altres propostes: La

bella i la bèstia de Thierri
Malandain (una obra amb
música de Txaikovski que,
el 28 de juliol. arribarà per
primer cop a Catalunya
amb el Malandain Ballet
Biarritz i l’Orquestra Sim-
fònica d’Euskadi) i el de-
but a l’Estat de la compa-
nyia creada recentment
pel ballarí cubà Carlos
Acosta, que ballarà dues
peces a l’escenari empor-
danès. Acosta Danza, amb
ballarins que, a Barcelona,
participaran també en la
pròxima edició del Grec,
clourà Peralada el 17
d’agost.

La lírica, d’altra banda,
és un dels altres trets dife-
rencials de Peralada al

qual el festival no està dis-
posat a renunciar. El Ma-
dama Butterfly de Pucci-
ni, una coproducció del
festival i el Deutsche Oper
Am Rhein amb direcció es-
cènica de Joan Anton Re-
chi, es podrà veure per pri-
mer cop a l’Estat el 7 i el 9
d’agost. La soprano alba-
nesa Ermonela Jao (“la
Butterfly dels nostres
temps”, segons deia ahir
Aguilà) farà el paper prin-
cipal, i entre el reparti-
ment hi haurà la gironina
Gemma Coma-Alabert,
que debuta en un festival
d’on, enguany, serà també
artista resident. L’oferta

Va a la plana següent

Guillem Vidal
BARCELONA

Peralada per la dansa
El Ballet Béjart i Acosta Danza, protagonistes de la inauguració i cloenda d’una
edició amb ‘Madama Butterfly’, Juliette Binoche, Bryan Ferry i Ainhoa Arteta

El Ballet Béjart Lausanne obrirà la 31a edició del Festival de Peralada els dies 6 i 7 de juliol ■ LAUREN PASCHE

El festival
reunirà 23
espectacles
entre el 6 de
juliol i el 17
d’agost
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El duo format pels balla-
rins i coreògrafs Honji
Wang i Sébastien Rami-
rez, Wang Ramirez, és
aquest cap de setmana al
Mercat de les Flors amb els
seus espectacles Every-
ness (avui i demà a la sala
Maria Aurèlia Capmany) i
Monchichi (dijous i diven-
dres), peces híbrides entre
el hip-hop i el contempora-
ni. El duet ja va venir a Bar-
celona el 2015 (Felahi-
kum), amb un treball en
què també compartien in-
vestigació amb la danzao-
ra Rocío Molina. Al hip-
hop i la contemorània hi
van sumar  el flamenc més
contemporani.

Els camins coreogràfics
de Sébastien Ramirez, un
francès d’ascendència es-
panyola, es van encreuar

fa uns anys amb els de
Honji, una alemanya de
pares coreans, i junts van
crear Monchinchi, el seu
primer treball d’experi-
mentació de les dues disci-
plines de moviment.

A Everyness, els artis-
tes posen el focus en les re-
lacions entre enamorats i
els que voldrien estar-ho
“amb canvis de parella i al-
tres ensurts emocionals”.
Els dos ballarins han co-
mentat que en aquest cas
han volgut aprofundir en
el que suposa el matrimo-
ni i les preguntes que es
deriven d’aquesta institu-
ció, com ara “si es perd lli-
bertat com a individu”, se-
gons recollia l’agència Efe
de la roda de premsa de di-
mecres al Mercat de les
Flors. En cada escena, la
mitja dotzena de ballarins
que hi participen expres-
sen les seves diferències
d’“energia, estil i morfolo-
gia”. També té el seu pes
en l’obra una esfera blanca
que expressa tant la pleni-
tud com l’esgotament. ■

El ball de
la parella

Redacció
BARCELONA

Contemporani i
‘hip-hop’ tracen al
Mercat de les Flors
un viatge per l’amor

Un detall d’‘Everyness’, del duet Wang Ramirez, avui i
demà al Mercat de les Flors ■ DENIS KOONÉ KUHNERT

31è Festival Castell de Peralada

operística de Peralada
2017 es completa amb
una versió semiescenifica-
da de Dido and Aeneas el
15 de juliol a l’església del
Carme (amb Paul Agnew,
director associat de Les
Arts Florissants, al capda-
vant de la 22a Acadèmia
Barroca Europea d’Am-
bronay) i amb La straordi-
naria vita di Sugar Blood,
una “òpera dolça sense su-
cre per alimentar el conei-
xement i la consciència so-
cial sobre la diabetis”. Re-
presentada en versió con-
cert el 20 de juliol a l’esglé-
sia del Carme, l’òpera és
obra del compositor Alber-
to García Demestres (a
qui, aquest estiu, el festi-
val entregarà una medalla
d’or) i té com a autors del

llibret el mateix Demes-
tres i Cristina Pavarotti
(filla de Luciano, a qui es
dedica el concert coinci-
dint amb el desè aniversa-
ri de la seva mort). “Pava-
rotti va ser el meu mestre i
amic”, explicava ahir De-
mestres –que portava po-
sat un frac que li va regalar
el famós tenor italià– al Li-
ceu. “Ell va ser la primera
persona que em va injec-

tar insulina; tots dos érem
diabètics...” El projecte ha
tingut finalment la col·la-
boració de Jordi Roca d’El
Celler de Can Roca, que ha
creat per a l’ocasió unes
postres aptes per a diabè-
tics, anomenades Cocco e
cocomero, que el públic
del recital tindrà el gust de
tastar.

Binoche recorda Barbara
Entre els rostres més co-
neguts de Peralada, d’al-
tra banda, hi haurà el de
l’actriu Juliette Binoche,
que, acompanyada al pia-
no d’Alexandre Tharaud,
recitarà alguns dels èxits
de la cantant francesa
Barbara en el vintè aniver-
sari de la seva mort. Vaille
que vivre, com s’anomena
el muntatge, arribarà a
l’Auditori Parc del Castell
només sis dies després de

la seva estrena mundial al
Festival d’Avinyó.

Pel que fa els concerts,
Peralada 2007 rebrà, el 8
de juliol, l’Orquestra del
Capitole de Toulouse (una
ciutat amb qui el festival
està decidit a estrènyer
vincles), Katie Melua (15),
el dandy Bryan Ferry
(21), el polifacètic músic
italià Franco Battiato
(262), les joves sopranos
Pretty Yende i Julia Lezh-
neva (2 i 5 d’agost), el pia-
nista Ignasi Cambra (3),
Ainhoa Arteta amb l’Or-
questra Victoria de los Án-
geles (4), el tenor Gregory
Kunde (6), Malú (10), el
pianista de clàssica, però
amb actitud de rockstar,
James Rhodes (11), Diego
El Cigala (12), un especta-
cle familiar amb Geroni-
mo Stilton (14) i Jarabe de
Palo (15). ■

Ve de la plana anterior

Juliette Binoche, James Rhodes i Ainhoa Arteta ■ ANGELO CRICCHI / ALBERT SALAMÉ / ANDREU PUIG

Binoche retrà un
homenatge a la
cantant francesa
Barbara en el
20è aniversari
de la seva mort


