
QU
ÉF

EM
 1

7/
7/

20
20

en

El Festival Castell de 
Peralada es reinventa

V v\ EL CERTAMEN ALT-EM PORDANÉS OFEREIX UNA ERIC MORGADO

\ V\ EDICIÓ VIRTUAL, DEL 22 AL 31 DE JULIOL, El castell de Peralada obre 
les portes un any més a

AMB EL SEGELL DE QUALITAT DE SEMPRE les arts esceniques i a la 
música, tot i que enguany 
seraben diferent. La irrup- 
ció de l’emergencia sani
taria va fer cancel-lar els 
plans inicials del Festival 
Castell de Peralada, pero el 
certamen alt-empordanes 
s’ha reinventat i oferira 
una edició virtual amb la 
mateixa qualitat de sem- 
pre, del 22 al 31 de juliol. 
D’aquesta manera, l’excep- 
cional edició s’adaptara a la 
situació actual i oferira de 
manera totalment gratuita 
tota la programació a la 
pagina web del Festival.

Onze propostes formen 
part de l’edició en strea- 
ming, entre les quals hi ha 
sis estrenes, amb creaci- 
ons pensades expressament 
per a Peralada. A totes s’hi 
sumen activitats culturals 
i pedagogiques protagonit- 
zades per artistes vinculats 
al Festival, com la bailaora 
María Pagés, el baríton Car
los Álvarez, l’Orquestra Sim- 
fonica del Gran Teatre del 
Liceu i l’artista Santi Moix.

L’estrena d’enguany
María Pagés obrira l’edi
ció virtual d’enguany el 22 de 
juliol. La bailaora, amb El Arbi 
El Harti, ha preparat en exclu
siva per al festival un espec- 
tacle amb el títol Entremos 
en eljardín. Acompanyada 
de dues veus femenines, 
una guitarra, un violoncel, 
un violí i percussió, la sevi
llana presenta un dialeg entre 
el flamenc i la poesia en la 
recerca de la felicitat i el desig.

La 'bailaora' Obres destacades
Malla Pagés Oe|||.i L’endema, el dijous 23 de
la ...... . a a.lMa.|ó juliol, la soprano Sondra

d'enguany. Radvanovsky i el can-
. FOTO: DAVID RUANO tant i compositor Rufus

— [ y I n i  " <•" Wainwright, que enguany
nQ\npn n’Qí'hiQr npr cphq_havien d actuar peí sepa-
rat a l’edició cancel-lada
del Festival, oferiran un
debat moderat per Jorn
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Weisbrodt sobre la Prima 
Donna. Una discussió fas- 
cinant al voltant d’aquesta 
figura operística, habitual- 
ment una soprano, que des- 
pertagrans passions i que 
també ha donat peu a riva- 
litats molt sonades. Durant 
la trobada virtual, a més 
d’opera, també parlaran de 
com es van conéixer i dels 
diversos projectes que els 
dos artistes comparteixen.

Per la seva banda, l’ar- 
tista plástic Santi Moix i 
l Orquestra Sinfónica del 
Liceu, capitanejada per Josep 
Pons, s’uniran al Festival Cas- 
tell de Peralada la nit del 25 de 
juliol, amb una proposta única 
i singular dedicada al perso
nal sanitari que ha estat en 
primera línia durant la pan
demia. Un concert i, alhora, 
perfomance que comentara 
amb música de l’orquestra, 
que interpretara la Simfonia 
núm. 7 de Ludwigvan Beet- 
hoven (en commemoració del 
250é aniversari del naixement 
del compositor alemany), i 
que tindra com a segona part 
la Músicaper ais reialsfocs 
d’artifici de Friedrich Handel. 
Mentrestant, Moix pintara 
una obra de grans dimensions 
fent servir la pintura al fresc.

El compositor Alfonso de 
Vilallonga (27/7), el tenor 
David Alegre i el pianista 
Rubén Fernández Aguirre 
(28/7) són altres artistes dels 
quals podreu gaudir virtual- 
ment al festival.

SIS DE LESONZE 
PROPOSTESARTÍSTIQUES 
SÓN ESTRENES, AMB 
CREACIONS PENSADES 
EXPRESSAMENT PER A 
L'ESDEVENIMENT ARTÍSTIC

El francés Chassol presentara el 
seu nou film musical, 'Ludi'.
FOTO: FLAVIEN PRIOREAU

_______

L’última actuació, la nit 
del 31 de juliol, estará pro
tagonizada pel carismátic i 
talentós Chassol. El fran
cés presentará per primera 
vegada a Catalunya el tre- 
ball Ludi. Un film musical 
inspirat en la novel-la Das 
Glasperlenspiel (Eljoc de 
les granisses), de Hermann 
Hesse, en qué es mostren els 
conceptes del joc, el temps 
i la música des del punt de 
vista huma i també animal.

Públic presencial molt reduit
El festival atípic d’aquest 
any comptara amb un públic 
presencial molt reduít for- 
mat per col-lectius com el 
personal sanitari, el cultural, 
el del món de la comunica- 
ció i el del sector turístic, tots 
ells homenatjats en aquesta 
edició. Per la seva banda, els 
escenaris on se situaran els 
artistes seran l’església i les 
muralles del Carme. Aquest 
últim és un espai emblematic 
que el certamen recupera: es 
tracta d’una de les primeres 
localitzacions del festival.

Aparador fotografíe
Els dies que duri l’esdeve- 
niment artístic, al web del 
festival també es podra gau
dir d’una exposició fotogra- 
fica del madrileny Pablo 
Genovés, l’autor del cartell 
d’enguany. Les seves obres 
reflexionen sobre els con- 
ceptes de memoria, passat 
i realitat a través de la pin
tura i de la fotografia.

FESTIVAL CASTELL PERALADA 
LIVESTREAM

DATES: DEL 22 AL 31 /7 . PREU:
GRATUÍT. PODEU GAUDIR DE TOTES LES 
ACTUACIONSAL WEB DEL FESTIVAL.

■

0 CLUB
V A N G U A R D

LA VANGUARDIA
Descobreixtotes les destinacions a vueling.com Consulta les condicions a clubvanguardia.com o a l'app Club Vanguardia

Vueling
20 € de descompte en bitllets d’anada i tornada a qualsevol destinad o directa
Bilbao, Sevilla, Canaries, Balears... Tria entre una enorme varietat de destinacions, viatja on sempre has volgut i 
descobreix Ilocs sorprenents!

Descarrega el codi promocional al web o l’app del Club per comprar els teus bitllets

vueling

-20 €

QU
ÉF

EM
 1

7/
7/

20
20

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


