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El Festival de Peralada homenatja Caballé

El Festival Castell de Peralada ha
atorgat a la soprano Montserrat
Caballé la primera medalla d’ho-
nor per la seva vinculació especial
amb el certamen. Caballé hi oferi-
rà un concert doble el dia 17.

toni Ros-Marbà i amb l’Orquestra
Simfònica i Cor del Gran Teatre del
Liceu.

Vint-i-cinc anys després i gaire-
bé en la mateixa data, el dia 17 de ju-
liol, Montserrat Caballé repetirà un
format de concert doble. La prime-
ra part començarà a les set del ves-
pre i també tindrà lloc a l’església
del Carme, un emplaçament especi-
al per a la cantant. “Potser és el lloc,
la fe o el sentiment. No s’hi canta di-
ferent, però és una emoció especi-
al cantar en una església”, afirma. Hi
oferirà un recital de bel canto acom-
panyada pel seu fidel pianista, Ma-
nuel Burgueras, amb temes de Nie-
dermayer, Nicolai, Catalani, Gou-
nod i Massenet.

A les deu de la nit, a l’Auditori
del parc del Castell, hi tindrà lloc

una segona part més desenfadada
amb un crossover amb el cantant
italià Al Bano, amb qui ja ha actu-
at amb gran èxit altres vegades a
Viena, Dresden, Bucarest, Milà,
Alemanya i Moscou.

Aquesta parella atípica, però amb
molta química, estarà acompanya-
da per l’Orquestra Nacional i Clàs-
sica d’Andorra i comptarà amb la di-
recció musical d’Alterisio Paoletti.
Poca cosa més se sap del concert, ja
que la clau d’aquest tipus d’actuació
és el secretisme. “No puc avançar
res, ni tan sols s’han editat llibrets
de mà perquè la sorpresa és que el
mateix artista li dirà al públic el que
escoltarà en aquell moment”, va ex-
plicar la cantant.

Amb 78 anys i malgrat la foscor
d’una malaltia, Montserrat Caballé

segueix amb força i il·lusió la seva
carrera. “No entenc per què encara
tinc veu i omplo teatres, em diuen
que no és normal”, admet. També va
confessar que la seva trajectòria és
objecte d’estudi en un llibre a Ale-
manya sobre les cordes vocals i la
longevitat del so.

Joan Manuel Serrat, Plácido Do-
mingo, Ángel Corella i Joan Font, de
Comediants, han estat els altres ar-
tistes guardonats per “la seva estre-
ta vinculació al certamen en els seus
anys d’història”, segons va explicar
Oriol Aguilà, director del Festival.
En aquest cas, l’entrega de les me-
dalles, dissenyades per la joieria Ba-
gués-Masriera, es farà el dia de l’ac-
tuació de cada guardonat: el 15 de
juliol i els dies 1, 3 i 15 d’agost, res-
pectivament.❋

ERICA ASPAS

BARCELONA. Montserrat Caballé va
rebre ahir, visiblement emociona-
da, la primera medalla d’honor del
Festival Castell de Peralada de
mans de Carme Mateu, presidenta
de l’Associació Cultural Castell de
Peralada i la seva “amiga de l’àni-
ma”, com la va definir la soprano.

Caballé va tenir paraules d’agra-
ïment i d’admiració per Mateu i pel
festival, que desitja que tingui una
“glòria continuada”. La carrera ar-
tística de Caballé ha estat molt vin-
culada a Peralada, ja que hi ha actu-
at de manera constant des de la pri-
mera edició i hi ha interpretat joies
clàssiques com Dido i Enees, de Pur-
cell; Medea, de Cherubini, amb Jo-
sep Carreras, i Viva la Mamma, de
Donizetti. Aquesta fidelitat i impuls
al festival han estat un dels motius
pels quals ha estat guardonada amb
aquesta medalla d’honor, que s’ha
creat amb motiu del 25è aniversari
del certamen.

La història es repeteix
El 18 de juliol del 1987 Montserrat
Caballé era l’encarregada d’inaugu-
rar el Festival Castell de Peralada,
una aposta per la lírica i la dansa i
també per les grans estrelles del
pop, uns principis que encara avui
es mantenen.

En aquella ocasió, la soprano va
oferir una programació doble amb
el concert benèfic Mozart per Àfri-
ca, a favor de la Creu Roja Interna-
cional, a l’església del Carme i
acompanyada pel Quintet Vocal de
Catalunya. Unes hores més tard, al
jardí del Castell, va interpretar el
Rèquiem de Mozart, dirigit per An-

La soprano rep amb emoció la primera medalla d’honor del certamen, que celebra el 25è aniversari

VINCULACIÓ I FIDELITAT
Caballé ha rebut la medalla
de mans de Carme Mateu,
presidenta de l’Associació

Cultural Castell de Peralada
i amiga personal. JORDI PIZARRO

L’opulent lirisme de
Strauss torna al Liceu

un títol poc programat. Daphne, tra-
gèdia bucòlica en un acte inspirada
en les Metamorfosis d’Ovidi, respi-
ra aquest gens ingenu gust estètic
pel món hel·lènic que tant va fasci-
nar el nazisme. Es va estrenar el
1938, un any dur per a un Strauss as-
setjat pels jerarques del mateix rè-
gim que l’havia entronitzat com a
millor compositor d’Alemanya per-
què insistia a mantenir com a llibre-
tista Stefan Zweig quan els nazis ha-
vien prohibit qualsevol relació amb
els jueus. Va ocupar el seu lloc l’his-
toriador Joseph Gregor, d’escàs ta-
lent literari. Strauss, de fet, li va exi-
gir tallar i refer el llibret.

L’estil de Daphne és el d’un sim-
fonista madur i hàbil a l’hora de se-
duir el públic amb lirisme desbor-

JAVIER PÉREZ SENZ

El Liceu ha programat du-
es funcions en versió
concert de Daphne, de
Richard Strauss, òpera de
maduresa de molta exi-

gència vocal en els papers protago-
nistes i de lluïment orquestral. Una
bona tria per al retorn al coliseu de
la Rambla de l’OBC, i molt adequada
també al detallista estil del titular,
Pablo González, que hi debuta amb

dant i sumptuosos matisos orques-
trals. La direcció de González va ser
impecable, acurada en els volums,
en la clarificació de textures i dinà-
miques, i en el constant fluir melò-
dic que banya la partitura. L’OBC va
sonar amb la presència necessària
que exigeix el virtuosisme straussià.

Daphne necessita una soprano lí-
rica amb resistència i brillantor en
els aguts i experiència per arribar
amb forces a l’impressionant monò-
leg final. Ricarda Merbeth s’hi va
lliurar a fons, amb una veu flexible
i segura en els aguts, encara que sen-
se el grau d’exuberància i llumino-
sitat de les grans dives. La mezzo Ja-
nina Baechle i el baix Robert Holl
van donar relleu als personatges
amb veus de generosa expressivitat.
Dels dos tenors en lluita, Lance
Ryan va salvar amb seguretat en els
aguts l’exigent tessitura d’Apol·lo,
mentre que Jörg Schneider va llui-
tar, no sempre amb fortuna, per fer
sentir els seus lleugers mitjans.❋

El tenor Jörg Schneider i la soprano Ricarda
Merbeth, dirigits per Pablo González. ANTONI BOFILL
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