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BARCELONA Redacció

D
os reis a pocs
quilòmetres la
mateixa nit. Tot
i que certament
dues majestats
molt diferents.

Un és el rei del blues, i el seu reg-
nat, més que llarg, és llarguíssim.
N’hi ha prou de dir que el perso-
natge regi està punt de complir

86 anys. I que continua de gira
com si res. Ahir a la nit a Sant Se-
bastià, avui a Cap Roig... i 29 con-
certs més durant els tres propers
mesos. És, esclar, l’incombusti-
ble B.B. King. I davant seu, en el
festival de Peralada, un monarca
de l’òpera conegut per una veu
excepcional i pel seu tempera-
ment: van fer la volta al món les
imatges del seu abandonament,
en plena funció de l’Aída deFran-

co Zefirelli, a la Scala deMilà. Hi
havia hagut xiulets per la seva ac-
tuació i, ultrasensible, va agafar
el camí de la porta i un company
va haver de sortir precipitada-
ment en texans a substituir-lo.
És, esclar, el tenor francès d’ori-
gen sicilià Roberto Alagna, al
qual van aclamar en el seu mo-
ment com el nou Pavarotti, una
de les estrelles habituals del Me-
tropolitan de Nova York i que la
temporada passada va triomfar al
Liceu a Carmen.
En aquesta ocasió, el tenor, se-

parat fa dos anys de la seva sego-
na esposa, la soprano romanesa
Angela Gheorghiu, amb qui va
formar parella artística, actua en
el festival de Peralada acompa-
nyat de la bonica soprano búlga-
ra Svetla Vassileva i amb un pro-
grama doble: una primera part
en què als francesos Saint-Saëns
i Halévy els segueixen veristes
italians com Cilea, Zandonai o
Mascagni, i una segona dedicada
completament a Puccini. Així, la
conegudamúsica de laBacchana-
le del Samson et Dalila de Saint-
Saëns obrirà una vetllada que
continuarà amb Alagna que can-
taràRachel quand du Seigneur, de
La juive de Halévy, amb Vassile-
va que posarà veu a Io son umile

ancella, de l’Adriana Lecouvreur
de Cilea, o amb tots dos cantant a
duoBenvenuto signoremoi cogna-
to, de la Francesca da Rimini de
Zandonai. En la segona part, tot
per a Puccini, amb àries i música
deLa rondine,Tosca,Manon Les-
caut o Madama Buterfly, òpera
de la qual cantaran el duetVoglia-
temi bene.
Quant a BB King, el seu últim

disc, One kind favour va aconse-

guir fa dos anys el Grammy almi-
llor àlbum de blues tradicional,
lluny de retirar-se, com anuncia-
va, segueix a la carretera. I van
set dècades. El de Mississipi, que
jove se’n va anar a Tennessee, a
la mítica Memphis, encara que
va començar a triomfar a l’altre
costat del riu, a West Memphis,
Arkansas, acumula 15 Grammys i
és autor d’èxits comThree o'clock
blues, You don’t know me, Please

love me, You upset me baby o el
crossover popular The thrill is go-
ne. I continua tocant la guitarra,
sempre Lucille, com si es tractés
d’una dinamo, recuperant en els
seus concerts clàssics d’ahir i
abans-d’ahir, entre els quals figu-
ren habitualment Payin' the cost
to be the Boss, The thrill is gone,
How blue can you get, Everyday I
have the blues o Why I sing the
blues. Molt de blues.c
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Alagna dedicarà tota
la segona part
del seu recital líric
de Peralada a la
música de Puccini

Els festivals de l’estiu

El Liceu reposa la producció de Bieito, la porta a la platja i en publica el DVD

‘Carmen’d’estiu

Duel
dereisa
l’Empordà
B.B. King i Roberto Alagna
actuen avui en els festivals
de Cap Roig i Peralada
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Barcelona

C
armen per partida tri-
ple. La famosa cigarrera
gitana de Mérimée que
Bizet ha portat a l’òpera

s’instal·la aquest estiu a Barcelona.
Fins al 30 de juliol torna al Gran
Teatre del Liceu la versió d’èxit
que va dirigir Calixto Bieito a co-
mençaments de temporada. I ho fa
amb la mateixa protagonista, la
mezzosoprano francesa Béatrice
Uria-Monzon, tot i que al seu cos-
tat aquesta vegada no hi seran Ro-
berto Alagna interpretant Don Jo-
sé ni Erwin Schrott donant vida al
toreroEscamillo. Al seu lloc actua-
ran Fabio Armiliato i Kyle Ketel-
sen. I, com cada estiu des de fa uns
anys, una de les set representa-
cions, la del dia 27, es retransme-

trà a la platja de la Barceloneta, on
el públic podrà gaudir deCarmen a
través d’una pantalla gegant i, a
més, podrà veure al final de la re-
presentació els divos, que un cop
acabi la funció –que finalitza abans
que a la platja, ja que és un fals di-
recte– es desplaçaran des del Li-
ceu fins a la sorra de la Barceloneta
per saludar els aficionats que any
rere any s’apropen a escoltar òpera
a la vora del mar. A més, l’òpera
s’emetrà alhora pel Canal 33. I en-
cara es podrà veure Carmen d’una
altramanera: els que vulguin recu-

perar les veus d’Alagna i Schrott
ho podran fer, perquè el Liceu i
Unitel Classica posen a la venda
l’enregistrament de la Carmen que
es va representar l’octubre del
2010 al coliseu de la Rambla.
Sigui de la manera que sigui, se-

gonsUria-Monzonval la pena veu-
re-la. “És la millor Carmen que he
interpretat. I duc 300 funcions de
Carmen a l’esquena. És lamés inte-
ressant, la més forta, la que vol
mostrar la veritat de la història,
que no és el folklorisme amb què
se l’acostuma a representar”. En

aquest sentit, assenyala que,
d’acord amb Bieito, ha volgut fer
humana Carmen. “És un paper in-
creïble, ambmolta emoció. Es trac-
ta d’una dona fràgil, divertida. No
és el clixé de femme fatale”.
Uria-Monzon fa broma amb el

nou càsting. “Són altres cantants,
una altra emoció, funciona bé, tots
estem d’acord amb el que passa,
amb la veritat del drama. Ja vaig
treballar amb Fabio i Kyle fa anys.
I a banda que amb Calixto es trac-
ta de respectar la intensitat dramà-
tica més que el gest, tampoc no li

diria a Fabio queRoberto interpre-
tava així o aixà. Això sí, és cert que
a Roberto el conec des de fa vint
anys i em resulta més fàcil
treballar-hi. A l’escena on em trec
les calces li dic que no és la meva
intenció, que és la de Bieito, i riem
molt”.
La mezzo recorda que a França

aquesta Carmen ha estat retrans-
mesa per la gran cadena de ci-
nemes UGC, que en principi n’ha-
via programat una altra produïda
per un coliseu francès. Quan van
veure la de Bieito, la van escollir.
“Aquesta decisió ha estat una pas-
sada”, afirma el director artístic
delLiceu, JoanMatabosch, que ex-
plica per si de cas que l’edició en
DVD de la Carmen estarà d’oferta
durant aquests dies i es podrà ad-
quirir amb el programa de mà per
25 euros.c

Cultura
El nou Pavarotti.

Alagna ha estat compa-
rat per la seva veu
excepcional amb l’italià.


