
(COLOR) - Pub: EXIT CATALAN  Doc: 07995M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 13/05/2005 - Hora: 00:23

DIVENDRES
13 DE MAIG DEL 2005 79el Periódicoespectaclesexit 

exit

33 El cantant Al Jarreau, en un concert del 2001, a Zuric.

ARXIU / AP

Jaume Aragall, Serrat i Carlinhos Brown completen l’oferta musical

Al Jarreau i Lindsay Kemp,
estrelles de la Porta Ferrada

FESTIVAL I MULTIDISCIPLINARI

c

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

El Festival de la Porta Fer-
r a d a ( S a n t F e l i u d e

Guíxols) va presentar ahir una 43a
edició «en què conflueixen el teatre,
la música i la dansa». Albert Mallol,
el director de la mostra, va recalcar
les estrenes que inclou en una pro-
gramació en què destaquen des del
cantant Al Jarreau, «que debutarà a
Girona, després de 10 anys sense
trepitjar Catalunya», fins al director
Lindsay Kemp, «que després de cinc
anys torna a escena per protagonit-

zar una producció pròpia, l’onírica
Elisabeth I, the last dance».

La primera cita serà el 3 de juliol,
a l’Auditori Municipal, amb l’Or-
questra Filharmònica de Catalunya i
la Coral Polifònica de Puig-reig, que
interpretaran el Te Deum de Josep. M.
Milà. El tenor Jaume Aragall (15 de
juliol, a l’església del monestir) ofe-
rirà un repertori dedicat a cançons
italianes i napolitanes. El relleu
l’agafarà el Soweto Gospel Choir,
amb els ballarins i tambors del Holy
Jerusalem Choir (21 de juliol, plaça
Abadia). I la Compañía Atalaya de
Sevilla (22 de juliol, Auditori) oferirà
la primera estrena absoluta: El reta-
blo de la avaricia, la lujuria y la muer-
te, de Valle Inclán, dirigida per Al-
fonso Zurro.

La trobada amb el jazz i el soul
d’Al Jarreau serà el 23 de juliol, a a
la plaça Abadia. El cantant, que ha
tret dos discos en els dos últims anys
(un en directe), acaba d’iniciar, als
seus 65 anys, una gira per Amèrica i
Europa. I també com a estrena abso-
luta s’hi presenta el jove pianista
Iván Martín i el seu Projecte Bach. A
continuació, el torn serà per a la veu
més internacional d’Àfrica, Youssou
N’Dour (29 de juliol, plaça Abadia). I
pensant en el públic infantil, el pro-
grama inclou El carnaval dels ani-
mals, de Saint-Saëns (31 de juliol,
Auditori) .

q UNA REINA HOME
La multidisciplinària proposta de
Lindsay Kemp es podrà veure el 2
d’agost (Auditori). L’actor desafiarà
els límits del gènere i la identitat, ja
que interpretarà la reina Isabel I
d’Anglaterra. Tornant a la música, el
toc festiu el posarà Carlinhos Brown
(8 d’agost, zona esportiva Vilatar-
gues) i el més íntim, Serrat (13
d’agost, plaça Abadia).

Abans, Ángel Corella i les estrelles
de l’American Ballet Theatre presen-
taran un espectacle en exclusiva el 9
d’agost (plaça Abadia) que inclou
dues coreografies de Christopher
Wheeldon. La Simfonietta Porta Fer-
rada abordarà obres de Benguerel i
Falla (Auditori, 11 d’agost). Come-
diants recuperarà Les mil i una nits el
14 d’agost (plaça Abadia) i el tocaor
Vicente Amigo interpretarà el seu
últim disc, Un momento en el sonido,
el 17 d’agost, al mateix lloc. El festi-
val el tancarà Jordi Savall i la Setma-
na de música antiga (del 28 d’agost al
4 de setembre).<

EL PRESSUPOST

600.000 EUROS PER
A 25 ESPECTACLESç

El pressupost del
f e s t i v a l é s d e

600.000 euros. La meitat
l’aporta el sector públic, i l’al-
tra es reparteix a parts iguals
entre aportacions del sector
privat i la venda d’entrades.
Incloent-hi les propostes de
l’Off –encara per definir–, ofe-
rirà 25 espectacles, amb els
qua ls espera congregar
12.000 espectadors.

Per un altre costat, l’alcal-
de de Sant Feliu de Guíxols,
Miquel Lobato, confia que
l’escola residència de dansa
que el ballarí Ángel Corella
crearà en el seu municipi pu-
gui funcionar abans de cinc
anys. L’escola es construirà
en el terreny de 7.000 metres
que l’Ajuntament li ha cedit, a
200 metres de la platja de
Sant Pol.


