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FestivaldePeraladad’estrenesenstreaming
María Pagés, Carlos Álvarez, la Simfònica del Liceu i Chassol, al cartell d’una edició excepcional

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Obligat a suspendre la 34a edició
pel coronavirus, el Festival Castell
de Peralada s’ha reinventat creant
unaedicióvirtual igratuïtaquetin-
drà llocentre el 22 i el 31de juliol al
castell.Estractaràd’uncicledequè
es podrà gaudir en streaming live i
ambunapresènciamoltreduïdade
públicconvidat.
Amb el nom de Festival Castell

de Peralada Livestream, el cicle
acollirà un total d’onze propostes,
de què destaquen sis estrenes
absolutes protagonitzades per la
bailaora María Pagés, el baríton
Carlos Álvarez, l’Orquestra Simfò-
nicadelGranTeatredelLiceudiri-
gida per Josep Pons amb l’artista
plàstic Santi Moix, el cantant i
compositor Alfonso de Vilallonga,
el tenorDavidAlegret i, finalment,
elmúsic, cantant i realitzador fran-
cèsChassol.
Lapresentacióahirdelcicle java

seratípica, fetaenstreamingdesde
la galeria barcelonina Marlbo-
roughamb lapresènciade lapresi-
denta del festival, Isabel Suqué; el
director,OriolAguilà, i l’artistaPa-
blo Genovés, autor del cartell
d’aquesta edició i de qui el web del
festival oferirà una exposició amb
obra fotogràficadesdel 22de juliol
finsal31d’agost.Suquévarecordar
latristesaqueelsvaprovocarhaver
de decidir que l’edició d’aquest es-
tiudelfestivalnoespodriaferperla
pandèmia: “Peròhohemvolgut fer
buscantsolucions”.Perexemple, la
tornada a lamuralla del castell (on
vanéixerel festival fa34anys)com
aescenariqueacolliràquatredeles
sis estrenes, on cabran entre 120 i
140 persones, mentre que les dues
restants tindran lloc a l’església del
Carme, amb un aforament de 80
persones. No hi haurà espectadors
ni, per tant, venda d’entrades, però
sí un públic presencial “molt redu-
ït” formatper col·lectiusde sectors
comelturístic,elsanitarioelcultu-
ral/comunicacional.
Aguilà va sintetitzar el contingut

i l’esperit d’aquesta edició “de no-
més una vegada” com “un festival
d’estrenes, d’aposta per la creació
enviuionelpúblic,demaneraínti-
ma i amb presència simbòlica, viu-

ràunhomenatge”. Així, i seguint la
tradició de les últimes edicions,
obrirà el 22 de juliol la dansa amb
l’obraEntremosenel jardín, deMa-
ría Pagés. Tres dies més tard l’Or-
questraSimfònicadelLiceu,dirigi-
da per JosepPons, donarà vida a la
SetenadeBeethoven, i, comasego-
na part, laMúsica per als reials focs
d’artifici, de Händel, mentre Santi
Moixpintaunenormefrescdefocs
artificials.
El27AlfonsodeVilallongaestre-

narà el seu nou àlbumHors de sai-

son amb quartet: l’endemà el tenor
David Alegret retrà homenatge a
Josep Carner; el 30 el referencial
barítonCarlosÁlvarezdonaràvida
a peces del compositorMiquelOr-
tega, així com a àries mai cantades
perell, iel31dejuliolChassolestre-
narà Ludi, un film musical influït
per El joc de les granisses, d’Her-
mannHesse.
La Vanguardia, patrocinadora

delfestival,emetràendirectealseu
web quatre de les sis estrenes del
programa.c

FESTIVAL CASTELL PERALADA

Obertura. María
Pagés obrirà amb una
obra elaborada amb El
Arbi El Harti

ElFestival Poesia i +
s’adapta a les actuacions
enpetit format
FEDE CEDÓ
Caldes d’Estrac

El Festival Poesia i + arriba a la
quinzenaediciódel’1al12dejuliol
amb un format adaptat a la situa-
ció actual, en què manté els actes
amb públic però amb nous for-
mats comara les actuacions endi-
rectea travésde streaming oacci-
ons i projeccions per a petits
grups.El festival es concentraràal
parc de CanMuntanya i a la Fun-
dacióPalau, aCaldesd’Estrac, ex-
cepteelprimerdia,quecomésha-
bitual dona el tret de sortida aCa-
netdeMar.

El cartell, centrat en la creació
poètica i artística contemporània,
compta amb els anomenats “cre-
uaments creatius”. La programa-
ció inclou poetes com Bernardo
Atxaga, Yolanda Castaño, Jordi
Cornudella, Estel Solé, Josep Pe-
drals, PauVadell, PerejaumeoAl-
bertBalasch,amésderecitalsque,
com el presentat per Aina Clotet i
Jordi Oriol, posen veu a autors
com Samuel Becket o Erri De Lu-
caambLuRoisiDavidFernández.
Músiques i bandes com Mishi-

ma, Chirstina Rosengvinge, Mi-
quel Serra, Joan Garriga, Clàudia
Cabero i Sènior i elCorBrutal, ac-

tuaran plegats amb propostes in-
terdisciplinàries com les d’Irene
SolàiEstampa,BlancaLlumVidai
LosSaraFontán;Estel Solé i Jordi
Busquets i Carles Viarnès i Elvira
Prado-Fabregat, juntament amb
veuspoètiquesemergentscomles
de Laia Carbonell, Guim Valls i
Júlia Francino, i propostes expe-
rimentals com les de Búnquers i
Versonautes i Nois Tutú que for-
menDavidCaño iGerardAltaió.
Aquest cop el festival ha con-

vertit un element clau de la nova
normalitat en un símbol, les mas-
caretes personalitzades creades
per l’artista Frederic Amat i pro-
duïdespelcol·lectiuTopManta, la
marca que el Sindicat Popular de
Venedors Ambulants va impulsar
el 2017 amb l’eslògan “Roba legal,
gent il·legal”, queelshapermèsde
crear llocs de treball al Raval
barceloní i posar en marxa un ta-
llerdeserigrafiaque treballa la se-
va pròpia marca i la d’altres
col·lectius.c

MIQUEL GONZÁLEZ

En línia. A dalt, Oriol
Aguilà, Isabel Suqué i
Pablo Genovés ahir a
la presentació en línia

MIQUEL GONZÁLEZ

Referent. A la dreta,
Carlos Álvarez, una de
les grans veus de la
lírica internacional

Campus
Peralada, debats
i taules rodones

]A part de les sis estre-
nes, el festival també
acollirà dues sessions de
Campus Peralada ofertes
perMiquel Ortega (29
juliol) i Chassol (31), que
parlaran sobre els seus
respectius mètodes com-
positius. Pel que fa als
debats, començaran el
23 de juliol amb la sopra-
no Sondra Radvanovsky
i RufusWainwright, que
aquest estiu havien d’ha-
ver actuat per separat en
l’edició cancel·lada i que
parlaran, entre altres
qüestions, sobre la figura
de la prima donna, sobre
com es van conèixer o
sobre projectes compar-
tits. Els moderarà Jörn
Weisbrodt. L’endemà
María Pagés, Carlos
Álvarez i Josep Pons
debatran sobre el pan-
orama de la música, les
arts escèniques i el futur
dels festivals, i el 27 de
juliol David Alegret,
Alberto García Demes-
tres, Albert Guinovart,
Miquel Ortega i Rubén
Fernández Aguirre par-
laran en taula rodona
sobre La composició
del lied i la cançó
al segle XXI.

LaGeneralitat aporta
500.000 euros extres
a la FundacióMiró
TERESA SESÉ Barcelona

El Govern de la Generalitat ha
aprovat concedir una aporta-
ció extraordinària a la Funda-
ció Miró, una institució que
depèn en més d’un 70% dels
seus propis recursos i que a
causa del tancament per la
pandèmia i la caiguda del tu-
risme calcula que d’aquí a fi-
nals d’any haurà deixat d’in-
gressar 3,4milions d’euros.
La subvenció, aprovada ahir

per l’executiucatalà, s’emmar-
ca en el pla de rescat del sector
cultural impulsat per la Gene-

ralitat per pal·liar iminimitzar
al màxim les conseqüències
econòmiques de la Covid-19.
L’ajuda té l’objectiu d’eixugar
unapart del dèficit i garantir la
continuïtat de la seva activitat
al llarg d’aquest 2020.
Endeclaracions recents aLa

Vanguardia, el seu director,
Marko Daniel, urgia a redefi-
nir la relaciódelcentreambles
administracionsperquèunpa-
trimoni públic únic al món (el
llegat de Joan Miró i l’edifici
de JosepMaria Sert) no es ve-
iés permanentment sotmès als
vaivens de públic.c
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