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ElComentari Pep Blay

Doncs resulta que me’n vaig
a Tarragona Ràdio per co-
mentar la candidatura ca-

talana de Tarragona per ser Capi-
tal Europea de la Cultura el 2016 i
m’adono que aquella ciutat on
vaig néixer i créixer ha canviat
molt. I que no és aquella capital de
província adormida, penjada en
un punt llunyà de l’òrbita barcelo-
nina, aquella urbs de postal mo-
numental a la vora de Salou on el
dia en què passava alguna cosa in-

Tarragona, Capital Europea de la Cultura

teressant eren els castells a l’hora
del vermut...

No, Tarragona s’ha transformat
molt en els últims 20 anys. D’una
banda, per la importància cabdal
que ha adquirit el seu Patrimoni
de la Humanitat, conformat per les
grandioses restes romanes, les
medievals i fins i tot les modernis-
tes; i totes les festes, de Setmana
Santa fins a Santa Tecla, autèntics
monuments de la nostra cultura
popular. I també perquè la seva

oferta cultural privada té una per-
sonalitat pròpia: editorials com
Cossetània o Arola estan editant
llibres d’altíssima qualitat; sales de
concerts com el Cau o la Zero pro-
gramen els músics estatals més
lloats per la crítica i fins i tot alguns
d’internacionals; i teatralment, la
sala Trono ha apostat per la imagi-
nació i les noves tendències. Enca-
ra hi ha feina per fer, però la base
hi és i, sobretot, la projecció. Que
és per això que Tarragona lluita

per ser la Capital Europea de la
Cultura. I no hem d’oblidar que és
la candidata de tots els catalans.
Estem acostumats a donar suport
a tot el que proposa Barcelona
perquè és la nostra capital, però
ara és Tarragona la que espera un
suport clar, descarat i enèrgic des
de Barcelona i de tot Catalunya.
Perquè la imatge europea de Tar-
ragona el 2016 serà també la de la
cultura catalana. I si Tarragona
guanya, hi guanyarem tots.

Estem acostumats a
fer costat a Barcelona,
però ara és Tarragona
la que espera un
suport clar i enèrgic
de tot Catalunya

MalkovichaPeralada
Un concert líric dirigit i interpretat per l’actor nord-americà inaugurarà el festival
empordanès, que també gaudirà de Serrat, Aute, l’American Ballet i Al Bano

Teresa Bruna
BARCELONA

“La millor manera d’afron-
tar la crisi és treballar amb
recursos gestionats des de
l’austeritat, però amb el
rigor que porta a continguts
d’excel·lència”. Joan Maria
Gual, director artístic del
Festival Castell de Peralada,
va manifestar així el seu res-
pecte a la crisi. Fins i tot s’ha
reservat una part del pro-
grama per a una frase
d’Einstein que incita a llui-
tar per superar-la.

Doncs benvinguda sigui,
perquè la imaginació produ-
eix perles tan brillants com
l’espectacle inaugural, The
infernal comedy (18 juliol),
amb l’actor John Malkovich,
que hi intervé com a narra-
dor. Combina la lírica amb el
teatre i audiovisuals. Expli-
ca la història de l’austríac
Jack Unterweger, un assas-
sí en sèrie que a la presó es
va convertir en escriptor.
Després d’una campanya in-
ternacional pel seu allibera-
ment, en sortir va matar 12
noies més. L’Orchester Wie-
nerAkademieacompanyael
relat amb peces de Vivaldi,
Haydn, Mozart, Beethoven,
Boccherini, Weber i Gluck.
És una producció austríaca
queesvaestrenaraViena.A
Peralada serà el segon cop
que veu la llum.

Implicació amb el territori
Per Gual, el secret ha estat
anar al mercat i agafar el
que més convenia a la 23a
edició del festival. “Ens hem
recolzat en les implicacions
i les complicitats”. La princi-
pal implicació ha estat amb
el territori. “Ja és una nota
que ens distingeix”, diu.

Un compromís que pren
forma en el concert 100 x
100 Serrat, la presència de
Josep Maria Pou, també
com a narrador a El somni
d’una nit d’estiu, el concert
de l’Orquestra de Cadaqués
i el violinista Valery Sokolov,
i propostes de primera línia
de tots els gèneres, com l’es-
trena mundial de la coreo-
grafia Bolero, de Ramon

Oller, la fusió de Joan Isaac i
Luis Eduardo Aute al duet
Auteclàssic, el 16è concert
de sardanes i música per a
cobla amb Cesc Gelabert, la
gala líricaambJosepBros,el
tribut als 50 anys de cançó,
amb Sílvia Comes, Miquel
Gil + Manel Camp, Ester
Formosa, Xavier Baró, i el
Concert desenxufat de Dani
Flaco i Pepo López.

ElPetitPeralada,quepre-
senta quatre espectacles,
tots catalans, el nou cicle
Quartets i una vetllada en
ocasió de l’any Albéniz, con-
firmen la voluntat de mar-
car Peralada amb una petja-
da autòctona de qualitat.

La presència internacio-
nal no queda enrere. L’ex-
traordinària veu de Katie
Melua, així com el prestigiós

American Ballet Theatre’s
ABTII,hi faranlasevaúnica
actuació a l’Estat. Chucho
Baldés & Concha Buika pre-
sentaran el seu primer disc
junts, la jueva Noa serà per
primer cop a Peralada i Al
BanohiportaràGransèxits.

No hi falten les estrenes
absolutes com els muntat-
ges Camarón, 30 anys des-
prés,dirigitperChicuelo, iel

del Corella Ballet, a més de
la presentació del nou disc
de Ainhoa Arteta.

Hi ha també sarsuela (El
rey que rabió, Orquestra i
Cor de la Generalitat Valen-
ciana ) i òpera: La casa de
Bernarda Alba, dirigida per
Miguel Ortega, i una Fedra,
flamencadirigidaperMiguel
Narros. El tenor José Cura
tancarà aquesta edició. ■

1. John Malkovich intervé al festival com a narrador ■ BRIGITTE LACOMBE 2 i 3. Joan Manuel Serrat i Katie Melua oferiran els seus concerts ■ PERALADA
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