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33 Raphael, en un moment de la seva actuació al Liceu.

GUILLERMO MOLINER

Cinquanta anys d’eternitat
Raphael va fer honor a la seva llegenda amb un clamorós debut al Liceu

LUIS TROQUEL
BARCELONA

Ara que qualsevol actua al Liceu 
semblava impossible que Raphael 
encara no ho hagués fet. I no només 
per la seva condició de mite en ac-
tiu. Raphael és carn (viva) de teatre. 
A diferència d’altres cantants melò-
dics de la seva quinta, ell sempre ha 
apostat per l’escena i el pati de buta-
ques com a hàbitat natural. Per això, 
mentre molts artistes quan canten 
al Liceu sembla que hagin llogat un 
jaqué per anar de casament, en el cas 
de Raphael és, simplement, com si 
s’hagués vestit de diumenge. O com 
si li haguessin fet un teatre tan colos-
sal com aquest a mida.
 No cal ni dir que dimecres pas-
sat va vestir com ho fa sempre. Fosc 
i sobri, que d’acolorides floritures ja 

n’està ben servit el seu art. No queda-
va ni una entrada a la venda, i això 
que no presentava espectacle nou, 
sinó una mixtura de les seves dues 
últimes propostes: la gira intimis-
ta a piano solo i la fastuosa celebra-

xat de complir anys als 23, ja fa un 
any i mig que porta la llegenda «50 
años después» com a reclam. Detall in-
significant, per cert, per a qui ja és 
etern.

PATRIMONI INTERNACIONAL / ¿S’imagi-
nen un bis de més de dues hores i 
mitja? Doncs una cosa així són els 
concerts de Raphael Martos. I atès 
el marc incomparable no cal ni 
dir que l’expectació era majúscu-
la. Com sempre, el públic el va re-
bre dret i va ser tan expansiu en 
les seves ovacions com ell cantant. 
 Raphael va recordar cançons que 
ja són patrimoni internacional, al-
gunes en versió reduïda i altres amb 
prolegòmens i epílegs a cappella. 
Com acostuma a fer, el cantant va 
brillar amb especial intensitat en 
èxits no tan rematadament cone-
guts (Desde aquel día, Amor mío, Te es-
toy queriendo tanto...) i va rescatar al-
tres meravelles de Manuel Alejan-
dro del tot oblidades (Precisamente tú, 
Se te paró el reloj...). I, posats a recupe-
rar, va cantar fins i tot la seva rèpli-
ca lleugera de l’ària Vesti la Giubba de 
l’òpera Pagliacci, que tant s’ha cantat 
al Liceu. H

ció del seu mig segle al peu del canó. 
Amb tres pantalles darrere seu, re-
pertori commemoratiu i el pianis-
ta Juan Esteban Coacci com a únic 
músic. Curiosament, el nen de Lina-
res, el que sempre deia que havia dei-
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33 Una escena del muntatge de ‘Don Pasquale’ que acollirà el Festival de Peralada.

certamen

el Festival de Peralada torna a 
l’òpera amb ‘Don Pasquale’ i ‘tosca’

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
ls responsables del Festi-
val de Peralada van pren-
dre nota l’any passat del 
descens de públic regis-

trat, que es va situar al voltant del 
70%, lluny del còmode 80% al qual 
els organitzadors del certamen es-
taven acostumats. «Venir a Peralada 
no és barat perquè per aquí no s’hi 
passa. S’hi va o no s’hi va. Hem fet 
un esforç econòmic per programar 
coses que valgui la pena veure», va 
destacar ahir Joan Maria Gual, di-
rector artístic del festival. Aquest 
any, s’ha plantejat un programa 
menys extens –hi ha cinc especta-
cles menys– que torna als orígens i 
recupera el protagonisme de l’òpera 
amb dos títols populars, Don Pasqua-
le, de Donizetti, i Tosca, de Puccini.  
 El primer és una producció del 
Festival d’Òpera de Las Palmas de 
Gran Canaria. Compta amb Carlo 
Colombara i Isabel Rey, en el repar-
timent, el Cor de Cambra del Palau 
de la Música Catalana i la Jove Or-
questra de la Comunitat de Madrid, 
dirigida per Roberto Rizzi-Brignoli. 
Tosca arribarà en una colorista pro-
ducció de l’òpera alemanya de Karl-
sruhe que s’estrenarà primer al Fes-

Paco de Lucía, 
Serrat, Miguel Bosé 
i Jorge Dexler, entre 
les figures del cartell

La mostra redueix 
l’oferta per la crisi
i aspira a recuperar 
tot el seu públic

tival d’El Escorial, amb el Cor i l’Or-
questra de la Comunitat de Madrid. 
En el repartiment destaca el barí-
ton menorquí Joan Pons i la sopra-
no portuguesa Elisabete Matos. 

ESCENARI FIX / Dos concerts de músi-
ca simfònica, el ja anunciat Rèquiem 
de Verdi amb l’OBC i l’Orfeó Català, i 
una actuació de l’Orquestra de la Co-
munitat Valenciana dirigida per Zu-
bin Mehta amb obres de Schumann i 
Strauss completen el programa més 
clàssic a l’escenari principal. Aquest 
any l’escenari es traslladarà de lloc 
i una vegada estigui muntat conti-
nuarà fix en la seva nova ubicació, 
el jardí. 

 Miguel Bosé i el cantautor Joan 
Manuel Serrat, uns altres clàssics de 
Peralada, presentaran respectiva-
ment els seus discos Cardio i Hijo de 
la luz y de la sombra, dedicat al poeta 
Miguel Hernández. L’homenatge al 
poeta es completa amb una vetllada 
amb versos recitats per Mario Gas. 
L’argentí Jorge Dexler, que acaba de 
llançar Amar la trama, completa la 
música d’autor. El flamenc tindrà 
com a representant el crac de la gui-
tarra Paco de Lucía, i el jazz compta-
rà amb una aposta local pel swing i 
el blues de La Locomotora Negra i la 
Big Mama. Pel que fa a les entrades 
del concert de Norah Jones, que ja van 
sortir a la venda, no en queda cap. H 33 Melody Gardot, al Palau.

Melody 
Gardot, 
paraules 
majors

ROGER ROCA
BARCELONA

El seu primer disc enganyava i el 
segon, My one and only thrill, ja ho 
insinuava, però en viu no hi ha 
dubte. Melody Gardot no és una 
d’aquelles veus reconfortants pe-
rò sense brillar que surten per tot 
arreu des de l’èxit de Norah Jones. 
No. Gardot és una altra cosa. El 
seu debut a Barcelona, dins del 
Festival Mil·leni, va ser el d’una ar-
tista amb registres i profunditat. 
Acaricia, arrenca un somriure, i 
de sobte esgarrapa. Perill. 
 Amb un domini de l’escena im-
propi dels seus 25 anys i una pre-
sència torbadora –protegida dar-
rere unes ulleres de sol i movent-
se lentament amb el suport en un 
bastó, les dues conseqüències visi-

La jove cantant embruixa 
el Palau de la Música en
el seu debut a Barcelona

bles d’un accident de trànsit que 
va tenir el 2003 que gairebé va ser 
fatal–, Gardot va embruixar el Pa-
lau amb una intensitat que empe-
titeix qualsevol jove cantant de 
les que suposadament juguen en 
la seva mateixa divisió.
 Va començar al piano, invo-
cant la fosca The rain amb un fil de 
veu i cops a les tecles, embolicada 
en la tempesta d’un trio que in-
cloïa Charnet Moffet, un dels con-
trabaixistes més sorprenents del 
jazz. De la banqueta se’n va anar 
teatralment al davant de l’escena-
ri, agafant-se a un micròfon que 
la feia semblar a la vegada vulne-
rable i perillosa, com un perso-
natge femení de David Lynch.
 
PODER SOBRE L’ESCENARI / En el seu 
repertori hi dominen els tons fos-
cos, però sap quan deixar entrar 
un raig de llum i concedir, per 
exemple, una dolça versió d’Over 
the rainbow. Amb la banda, a duo, 
amb la guitarra o simplement 
marcant el compàs a cops de ta-
ló, Gardot va controlar magistral-
ment el tempo del concert i va de-
mostrar un poder que no deixa 
cap dubte. No s’equivoquin, això 
és una altra cosa. H
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J El Ballet de Miami, integrat 
per primeres figures cubanes 
exiliades als EUA, ballarà  
El corsario, obra cèlebre pels 
seus increïbles passos a dos. 

J Víctor Ullate du Wonderland, 
amb música de Philip Glass, 
i el Ballet Béjart, l’impactant 
Presbytère, creat sobre cançons 
de Queen i Mozart.

ESTRELLES DE 
L’EXILI CUBÀ

BALLET


