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Festivals d’estiu

Ullate capgira
elmite de
Carmen
aPorta Ferrada
Contemporània, avantguardis-
ta, trencadora. Així era la Car-
men que Víctor Ullate va oferir
ahiralFestivaldelaPortaFerra-
da. El coreògraf saragossà, que
mantéunaintensarelacióambel
certamen de Sant Feliu de Guí-
xols, va posar la seva companyia
aballaralsodelamúsicadeBizet
peralqueeraunaestrenaaCata-
lunya. Ambun vestuari atempo-
ral i una escenografia moderna,
lalecturaquevanoferirelsballa-
rinsd’Ullates’allunyadelstòpics
i permetdeixar-seportarper les
moltes cares del personatge po-
lièdricqueéselmitedeCarmen.
Fins i tot va recordarRolandPe-
tit en la sevamanera d’introduir
lamortcomapersonatge. PERE DURAN / NORD MEDIA

El festival recupera el pols després de
suspendre per pluja la 2a ‘Madama Butterfly’

Peralada revifa
ambMalú

El 2015 Malú va rebre la medalla
d’Andalusia per “tota una carre-
ra”. Només tenia 33 anys, però és
cert que ja tenia un palmarès im-
pressionant quant a vendes i èxit
de convocatòria. Dos anys des-
prés, continua en la mateixa línia
de triomf comercial. Va quedar
clar ahir a la nit, quan va reunir
unes 1.800 persones al Festival
Castell de Peralada. Amb aquesta
actuació, el cicle reprenia la seva
programació després de veure’s
obligat a suspendre, dimecres
passat, la segona representacióde

Madama Butterfly, ja que a causa
de la pluja només es va poder in-
terpretarelprimeractedel’òpera.
El concert de Malú va comen-

çar puntualment malgrat que, en
elsminutsprevisal’horadel’inici,
va passar un ruixat per aquest
punt de l’Empordà, de manera
que alguns espectadors portaven
els impermeables facilitats per

l’organització.L’artistavacompa-
rèixer acompanyada d’una banda
de vuit músics. Vestida de negre,
va irrompre en escena entre efec-
tes de tempesta i vidres trencats.
Va començar interpretant Ceni-
zas iDe vez en cuando, temes per-
tanyents al seuúltim treball,Caos
(2015), per adreçar-se al públic
per primera vegada. “Ara mateix
noestemdegira.Peraixòusagra-
ïm especialment aquest gran sold
out que ens heu regalat aquesta
nit”, va dir. Després va retrocedir
finsal2013 ivarecuperarDeshaz-
te de mi, una cançó que va inter-
pretartocantellamateixaelstam-
borsalcentredelprosceni.Aprop
del’equadordelagala,vaprotago-
nitzar un celebrat segment acús-
ticambnúmeroscomNiunsegun-

do iDesaparecer.
Cançons del seu últim treball i

èxits d’èpoques anteriors van
marcarl’intensrecorregutdeMa-
lú. La seva fórmula: cançons pop
amb retalls flamencs en la seva
expressiva veu–és nebodadePa-
codeLucía–iunaproducciómolt
benmesurada, connectantambel
públic finsa l’arravatament.!

Sidonie i La Iaia van presentar ahir a la nit els seus últims treballs

FestapopaCapRoig

La pluja es va convertir ahir en la
convidada menys desitjada del do-
ble concert protagonitzat als jar-
dinsdeCapRoigdeCalelladePala-
frugellpelgrupd’OsonaLaIaia iels
veterans Sidonie, que enguany
compleixen vint anys d’existència.
El públic mirava cap al cel poc
abans de les deu, hora prevista
d’inici de l’actuació musical, amb
cara de pomes agres. I, encara que
l’amenaça de suspensió va ser pre-
sent durant una bona estona, quan
passaven 25 minuts de l’hora pre-
vista La Iaia va sortir a l’escenari.
Ho va fer sota una cortina de pluja
però ambprou ànimper alegrar un
públic que aguantava estoicament
el ruixatenfundatenuns imperme-
ables blaus de plàstic que havia re-
partit l’organització. El cantant i
guitarrista de la banda, ErnestCru-
sats, va agrair el gest. “Gràcies per
ser aquí amb la que està caient”, va

afirmar des de l’escenari. Entre els
“valents” del públic, la seva àvia, a
qui va saludar a l’inici i al final del
concert.
Informació meteorològica al

marge, el trio va arrencar amb La
platja, un dels grans èxits del seu
primer disc, Les ratlles del banya-
dor, del qual també van sonar més
endavant Explosió i la celebradíssi-
ma Declaració de principis. La seva
actuació de poc menys d’una hora
va servir sobretot perquè toquessin
temesdelseuúltimtreball,Tornara
ser u, que evidencia la maduresa
que ja ha aconseguit el grup format
per Ernest Crusats, Jordi Casades-
ús i Jordi Torrents. Peces com He
après a aparellar-me elsmitjons,Un
imig,Mariona oDissabtes bons do-
nen fe de la seva enorme convicció
en la seva aposta musical i estilísti-
ca,queaméstéel favordelsseusse-
guidors.Capa lameitatdelconcert,
la pluja vadeixarde fer actedepre-
sència.
Amb l’actuació de La Iaia no en

van tenir prou bona part dels assis-
tents, però encara quedava molta
festa i li tocava el torn al considerat

plat fort de la nit, Sidonie, una altra
banda que ha sabut créixer i evolu-
cionarfinsaconvertirelseunomen
un clàssic del pop indie. Marc Ros,
Axel Pi i Jesús Jes Senra, reforçats
pertresmúsicsmés,esvanplantara
l’escenari deCapRoig als sonsd’Os
queremos, un tema inclòs al seu úl-
timdisciquevapropiciarqueeltrio
barceloní connectés des del primer
moment amb els seus fans, davant
dels quals es van declarar “impres-
sionats” y “feliços” per tocar en un
“entorn increïble”.
Hapassatmolt de tempsdesdels

dubtes inicials que els van dur a
considerar-se el pitjor grup del
món, i avui Sidonie és un formació
sòlida, amb un repertori impecable
de temesde les sevesdiferents èpo-
ques. Peces com ara Nuestro baile
del viernes, Costa Azul, El bosque,
Carreteras infinitas,Undíademier-
da, El incendio o Estáis aquí van
aconseguir que s’establís una au-
tèntica comunió entre els artistes i
el seu públic, que va afavorir un fi-
nal de festa amb magnificència,
ambMarcRos cantant i ballant en-
treelpúblic.L’ocasió s’hovalia.!
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PREMSA FESTIVAL PERALADA.

Malúvacomençarambtemesde l’últimàlbum
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Sidonie va tancar una nit dedicada al pop en perfecta comunió amb el públic de Cap Roig


