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Sondra Radvanovsky

Intèrprets: Sondra Radvanovsky,
soprano. Anthony Manoli, piano
Lloc i data: Capella de l’Església
del Castell de Peralada
(2/VIII/2011)

ROGER ALIER

Poques vegades ens és concedit
d’escoltar una veu tan perfecta-
ment cisellada com la de la sopra-
no Sondra Radvanovsky, sens
dubte d’origen eslau, però nascu-
da a les rodalies de Chicago i for-
mada musicalment als Estats
Units, on avui dia és una celebri-
tat (vaig tenir el plaer d’escoltar-
la al Metropolitan de Nova York
l’abril passat cantant una de les
seves grans especialitats: la
Leonora d’Il trovatore). I és que
Sondra Radvanovsky és una so-

prano de veu nítidament verdia-
na, de la mena coneguda com a
dramàtica de coloratura: dramàti-
ca per la potència; de coloratura
perquè malgrat la fortalesa vocal
que llueix, es pot permetre tota
mena d’agilitats i ornamentaci-
ons en el cant pròpies de la tradi-
ció belcantista.
De tot el que ens va cantar a la

capella del Festival de Peralada,
davant d’un públic escàs però
bon coneixedor, les pàgines més

emblemàtiques van ser les verdia-
nes: primer l’ària Pace, pace, de
La forza del destino, amb les se-
ves intensíssimes maledizione!
llançades a l’aire amb un instru-
ment vocal poderós. I, poc des-
prés, l’endimoniat Bolero d’I ves-
pri siciliani, que només una veu
prodigiosa pot dur a bon port
amb la brillantor, agilitat i empen-
ta que va exhibir la Radvanovsky.
De totes maneres, la soprano

nord-americana no es va limitar
a aquesta tasca de gran especialis-
ta, sinó que va obrir el programa
ni més ni menys que amb la gran
escena i ària Ah pérfido! de Beet-
hoven (tal com va comentar un
col·legameu, va començar per on
altres acabarien, fent-ne l’última
peça de resistència); a més ens va
encisar amb unes cançons russes
deRachmaninov, amb àries veris-
tes (de Cilèa i de Giordano
–aquesta última l’avui famosa La
mamma morta, i amb cançons
verdianes, de Duparc i d’Aaron
Copland. Tot això amenitzat per
la magnífica conjunció amb An-
thony Manoli, pianista eficaç. Va
acabar el concert amb tres bisos
–entre els quals un O mio babbi-
no caro!, de Gianni Schicchi, can-
tat amb una gran profusió dema-
tisos– i poca estona després va in-
tervenir en la presentació, realit-
zada per Ramon Gener, d’un lli-
bre ben curiós d’EvelynRillé i Jo-
hannes Ifkovits sobre les relaci-
ons entre els cantants d’òpera i la
cuina, on hi ha les receptes de
més de 60 figures cèlebres de la
lírica, des de l’aperitiu que ens
brinda Roberto Alagna fins a les
postres d’Anne Sofie von Otter.
En conjunt, la presència de la
Radvanovsky a Peralada ha estat
la coronació d’un festival de 25è
aniversari excel·lent.c

Peralada

Un moment de l’actuació de la companyia que dirigeix Blanca Li

Santiago Auserón &
Joan Vinyals

Lloc i data: Sala de Cambra
del Palau (1/VIII/2011)

DONAT PUTX

Per segon any consecutiu, els
responsables delMas iMasFes-
tival promouen el cicle Pa-
lau'30, que consta de concerts
de mitja hora davant d’un mà-
xim de 120 espectadors, que es
duen a terme a la Sala de Cam-
bra, recollida i encantadora, de

l’edifici emblemàtic. Podríem
pensar que 30 minuts són mas-
sa poc temps, però l’experièn-
cia ens indica tot el contrari:
aquest format esperona l’artis-
ta, l’obliga a desplegar els mi-
llors recursos abandonant farci-
ments i temps morts per gua-
nyar-se l’amor de la clientela.
Això és exactament el que va

passar dilluns passat amb la
compareixença acústica de San-
tiago Auserón i del guitarrista
Joan Vinyals, amb un progra-
ma basat en Río Negro, el disc
que el cantant ha publicat
aquest 2011, amb la signatura

del seu alter ego, Juan Perro.
Girasoles robados, Malasaña

i la preciosa cançó de bressol
en blanc i negre que és Duerme
zagal, són alguns delsmillors te-
mes que Auserón i Vinyals van
interpretar al llarg d’una sessió
en què, a banda de desgranar el
repertori previst, van tenir
temps de divertir-se entre ells i
de transmetre aquest estat
d’ànim a tothom. Rock trobado-
resc amb espurnes de blues i al-
guna inflexió llatina, lírica sol-
vent, i una conclusió: tants anys
després de la movida madrile-
nya, potser massa mitificada,
Auserón es confirma com el va-
lor més sòlid que en va sortir, i
també gaudeix d’unes perspec-
tives de futur esplèndides.c
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Les criatures inventades pel
pintor holandès Hieronymus
Bosch, El Bosch, en un dels
seus quadres més coneguts, El
jardí de les delícies, van pren-
dre ahir vida a l’auditori del
Castell de Peralada, amb una
actuació magistral de la com-
panyia de la ballarina coreò-
grafa granadina Blanca Li. Un
espectacle carregat d’energia,
ironia i humor on, en paraules
de Li, “l’infern es barreja amb
el Paradís, el satíric amb lamo-
ral” i que va captivar un públic
entregat des del primerminut.
La polifacètica artista, auto-

ra fins almoment de tretze cre-
acions contemporànies, va ac-
tuar acompanyada per un cos
de ball format per nou balla-
rins –DeborahTorres, YanGi-
raldou, Jean Gerald Dorseuil,
Rafael Linares, Glyslein Le-
fever, Géraldine Fournier,
Margalida Riera, Bruno Pere,
Gaël Rougegrez– i el pianista

Jeff Cohen. Una actuació ama-
rada per una estètica pop i un
estil contemporani que van
sorprendre l’aforament, amb
tres quartes parts d’entrada.
La coreògrafa buscava precisa-
ment provocar emocions en
l’espectador.
Els gairabé noranta minuts

d’espectacle, que va ser estre-
nats el juny del 2009 al Festi-
val de Dansa de Montpeller i
que ahir es veien per primer

cop a Catalunya, van portar el
públic cap a un viatge entre
dos universos: per una part, el
més oníric, poètic i sobrenatu-
ral d’El Bosch, i per un altre, la
visió de la coreògrafa del món
contemporani.
La coreografia, amb ele-

ments “cabareters i teatrals”,

no va deixar ningú indiferent i
hi va tenir un cert protagonis-
me el film d’animació sobre el
quadre El jardí de les delícies
que va realitzar Eve Ramboz i
que es projecta mentre els ba-
llarins interpreten les boge-
ries i obsessions del famós qua-
dre. Una obra per la qual Blan-
ca Li s’havia sentit fascinada
des de petita i que ha aconse-
guit portar a escena amb
aquest espectacle.
El d’ahir va ser el primer es-

pectacle de dansa d’aquesta
edició del Festival de
Peralada. Però no serà ni de
bon tros l’únic. Aquest diu-
menge actuarà el bailaor
Rafael Amargo, en el que vol
ser una espècie de tribut fla-
menc al festival, amb motiu
del seu 25 aniversari. Una actu-
ació que comptarà amb Diego
Carrasco i Remedios Amaya.
El proper 13 d’agost serà el
torn per a un altre vell cone-
gut del festival, Ángel Corella,
amb el seu Corella Ballet de
Castella i Lleó. A la gala hi te-
nenprevist participar les balla-
rines Lucía Lacarra i Alicia
Amatrain.c

INMA SAINZ DE BARANDA

Energia, ironia
i humor van captivar
un públic que
es va rendir a
l’artista granadina

Blanca Li aconsegueix que el món oníric i sobrenatural d’‘El
jardí de les delícies’ prengui vida al festival empordanès
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