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John Malkovich obrirà Peralada 
amb la història d’un assassí 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

A
mb la presència d’una es-
trella de Hollywood, John 
Malkovich, reconegut 
com un dels millors actors 

de la seva generació, el Festival Cas-
tell de Peralada planta cara aquest 
estiu a la inestable tramuntana eco-
nòmica, de la qual no se salven els 
esdeveniments estivals de la Costa 
Brava. El cotitzat intèrpret inaugu-
rarà el 18 de juliol la 23a edició amb 
The infernal comedy, un concert líri-
coteatral en què exerceix de narra-
dor del drama real d’un assassí en 
sèrie, Jack Unterweger, que després 
de complir la seva condemna va ser 
alliberat i va tornar a matar una dot-
zena de prostitutes. «No resulta més 
costós que una orquestra simfòni-
ca», va justificar el director del festi-
val, Joan Maria Gual, que va subrat-
llar que «en un any difícil s’ha de tre-
ballar intensament des dels criteris 
d’austeritat per seguir oferint una 
excel·lència cultural». 
 L’excel·lència en el territori de la 
dansa s’iniciarà el 30 de juliol amb 
el debut coreogràfic d’Ángel Core-
lla, Castilla y León, en què també exer-
ceix de ballarí principal. El 4 d’agost, 
Ramon Oller estrenarà Bolero, un 
imaginatiu viatge al món de Mauri-
ce Ravel. El planter de la prestigiosa 
companyia novaiorquesa American 
Ballet es presentarà el 5 d’agost i el 
12 arribarà l’apassionat flamenc de 
María Pagés amb Sevilla.
 
FLAMENC I SERRAT / També el panora-
ma musical estarà marcat pel jondo 
amb Tomatito & Cigala (31 de juliol), 
Chucho Valdés & Concha Buika (1 
d’agost), l’homenatge a Camarón de 
Taller de Músics, que recorda el 30è 

El ‘jondo’, l’òpera 
i les estrenes de 
Corella i Ramon Oller 
definiran el festival

L’actor exercirà 
de narrador a ‘The 
infernal comedy’, un 
muntatge liricoteatral

33 La sarsuela El rey que rabió, de Ruperto Chapí, dirigida per Emilio Sagi, es representarà el 25 i 26 de juliol.

TATO BAEZA

33 Bolero, de Ramon Oller.

aniversari de La leyenda 
del tiempo (2 d’agost) i 
l’òpera Fedra, de Jean Ra-
cine, amb música d’Enri-
que Morente.  
  Entre els concerts 
destinats a audiències 
massives figuren els 
de Joan Manuel Serrat 
(27 de juliol), Noa (9 
d’agost), Katie Melua 
(21 de juliol), Ainhoa 
Arteta (7 d’agost), el 
recital solidari de Luis 
Eduardo Aute i Joan 
Isaac, en benefici de 
l’ACNUR (14 d’agost),  
i la repesca d’Al Bano 

(15 d’agost). La sarsuela El rey que ra-
bió donarà colorit a la programació 
(25 i 26 de juliol), que tampoc oblida-
rà la tradicional cobla (19 de juliol) i 
l’oferta del Petit Peralada i de l’esglé-
sia del Carme, que aquest any afegi-
rà al cicle de música de cambra un 
d’homenatge als 50 anys de cançó. 
 La lírica tornarà a tenir protago-
nisme a Peralada, encara que sen-
se les costoses representacions d’al-
tres edicions. Josep Bros i Leo Nuc-
ci seran les estrelles de la gala del 8 
d’agost i el tenor José Cura acomia-
darà el festival el 16 d’agost. H  

33 Malkovich estrenarà The infernal comedy. 

BRIGITTE LACOMBEDAVID RUANO

L’Institut d’Estudis Catalans viu-
rà, pràcticament per sorpresa, 
unes eleccions a la presidència de 
l’organisme disputades per dues 
candidatures. L’actual president 
de la institució, el catedràtic de 
Sociologia Salvador Giner, únic 
aspirant fins poques hores abans 
del tancament de la presentació 
de candidatures, tindrà al davant 
Ricard Torrents, exrector de la 
Universitat de Vic. La renúncia de 
Joan Martí, candidat derrotat en 
les dues últimes eleccions i actual 
president de la Secció Filològica 
de l’IEC, a presentar-s’hi per ter-
cera vegada va fer preveure per al-
gun moment que les eleccions no 
serien disputades.
 Salvador Giner es presentarà a 
la reelecció, amb el catedràtic de 

filologia  Joan 
Solà i el biòleg 
Joandomènec 
Ros com a vice-
presidents i el 
director del Mu-
seu de la Música 
de Barcelona, 
Romà Escalas, 
com a aspirant 
a secretari ge-
neral de l’en-
titat. «El pro-
cés de canvi de 
l’Institut que 
s’ha emprès du-
rant els últims 
anys ha de con-
tinuar i comple-
tar-se», va plan-
tejar ahir l’actu-
al president.
 P e r  l a  s e -
va part, Ricard 
Torrents  en -
c a p ç a l a  u n a 

candidatura amb l’exdegà de la 
Facultat de Medicina de la UAB 
Francesc González Sastre, l’en-
ginyera industrial Alícia Casals 
i l’expresident de la Secció Filolò-
gica Joan Albert Argenter per al 
càrrec de secretari general. Tor-
rents, que va negar que la seva 
llista fos de continuïtat amb les 
anteriors candidatures de Martí, 
va assegurar que entre les dues 
llistes «no hi ha discrepàncies de 
fons, sinó diferents prioritats i 
maneres de fer». Una de les dife-
rències apuntades per Torrents 
van ser les seves reticències a la 
fundació proposada pel gerent 
de l’actual equip com a fórmula 
per agilitzar la gestió de l’insti-
tut. Mentre que en els dos últims 
comicis es van enfrontar una llis-
ta derrotada amb presència de la 
Secció Filològica i una de vence-
dora (les de Laporte i Giner) domi-
nada per representants d’altres 
seccions, en aquesta Giner ha in-
corporat el catedràtic Joan Solà, 
que, això sí, malgrat el seu presti-
gi, no va ser admès a la Filològica 
fins a l’any 1999. H

INSTITUCIONS

Salvador 
Giner i Ricard 
Torrents 
competiran
a l’IEC

ERNEST ALÓS
BARCELONA

33 Ricard 
Torrents.

33 Salvador 
Giner.

J JOHN MALKOVICH. Estrena 
a Espanya de The infernal        
comedy (18 de juliol).

J CORELLA BALLET. Estrena de 
Castilla y León (30 de juliol).

J CAMARÓN, 30 ANYS DESPRÉS.         
(2 agost). Amb Taller de Músics.

J  JOSÉ CURA (16 agost). Amb 
l’Orquestra Clàssica d’Andorra.

QUATRE CITES CLAU

MúSICA 

Pablo González substituirà 
Eiji Oue al davant de l’OBC

El nou titular, de 34
anys, dirigirà l’orquestra
la temporada 2010-2011

MARTA CERVERA
BARCELONA

L’Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya (OBC) es re-
nova. Pablo González (Oviedo, 1975) 
va ser elegit ahir nou titular de la 

 formació, a la qual ja va dirigir l’oc-
tubre del 2007 en una petita gira. 
La decisió la va prendre ahir el Con-
sell Rector del Consorci de L’Audito-
ri i l’Orquestra. Les converses amb 
González, que encara no ha firmat 
el contracte, estan molt avançades. 
El japonès Eiji Oue serà substituït 
quan s’acabi el seu, a finals de la tem-
porada 2009-2010. 
 González, principal director con-

vidat de l’Orquestra Ciutat de Gra-
nada, va despuntar des de molt jo-
ve. Als 25 anys va guanyar el con-
curs Donatella Flick de la London 
Symphony i, el 2006, el prestigiós 
Concurs Internacional de Director 
d’Orquestra de Cadaqués. La seva 
carrera ha anat sempre en ascens, tot 
i que a principis del 2000 la síndro-
me de fatiga crònica el va allunyar 
del podi durant gairebé cinc anys.
 Amb ell l’OBC pretén fer un salt 
i internacionalitzar-se. González, 
que ha fet gires per l’Àsia amb l’Or-
questra de Cadaqués, té compro-
misos amb la London Symphony, 
la BBC Philarmonic i la Simfònica 
d’Hamburg, entre altres. H33 Pablo González.
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