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El públic recolza l'oferta de Peralada 

El festival empordanès, que conclou avui amb 'Grottesco', ha tingut una ocupació del 90%

C. S.

El Festival Internacional de Música Castell de Peralada tanca avui la 18a edició amb un espectacle
circense de la companyia Monti & Cia titulat Grottesco. La mostra de música, òpera, teatre i dansa
segueix enfilada a l'elevat cim al qual va arribar l'any passat: 30.000 espectadors, xifra que es tradueix
en un 90% d'ocupació mitjana. Peralada obté aquests sorprenents resultats de taquilla sense perdre la
iniciativa d'impulsar, amb el risc que implica, obres de producció pròpia.

Aquest any, quatre creacions artístiques han tingut la gènesi als jardins del castell. La més significativa
és la representació d'El sombrero de tres picos, amb música de Manuel de Falla, i El café de Chinitas,
inspirada en les cançons populars espanyoles recollides per Federico García Lorca. Aquest espectacle,
juntament amb el titulat Dalidance, de Ramon Oller, són les dues produccions pròpies que han
recuperat els telons originals de Salvador Dalí. En l'àmbit teatral, el festival participa en la producció de
La plaça del Diamant dirigida per Joan Ollé, i en el terreny operístic, en 1714. Món de guerres, a partir
d'un llibret d'Albert Mestres.

Luis López de Lamadrid, director del festival, assegura que en les pròximes edicions continuaran pel
mateix camí: "Arriscar i innovar, encara que sigui a costa de renunciar al 100% de taquilla. Però
un 90% en l'any del Fòrum no està malament", matisa De Lamadrid. La fórmula és infal.lible. Conjuga
el reclam popular amb la presència d'artistes que asseguren el ple absolut --com Woody Allen, Bebo
Valdés, Paco de Lucía i Joan Manuel Serrat-- amb altres propostes que solen atraure un públic més
selectiu.

Només hi ha hagut una absència en el programa previst. Lorin Maazel, que també va haver d'endarrerir
l'esperada estrena de Carmen a Sevilla, va cancel.lar per causes mèdiques l'actuació a Peralada al
capdavant de la Filharmònica Arturo Toscanini. El va substituir, en qualitat de solista, el cèlebre violinista
Maxim Vengerov.

L'òpera és un clàssic de Peralada. Aquest any, el festival s'ha animat a incrementar la seva oferta amb
quatre títols, entre els quals ha destacat La deessa del riu Luo. "L'òpera és complicadíssima, però
l'any que ve potser ens animarem amb Tosca", avança el director.

Grottesco, de Monti & Cia.
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