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El Festival Internacional Castell 
de Peralada presenta divendres i 
diumenge l’indiscutible espectacle 
estrella per als amants de l’òpera 
de la seva programació d’aquest 
any: Don Giovanni de Mozart amb 
tots els efectius del Teatre d’Òpera 
de Berlín sobre l’escenari. Si en les 
25 edicions anteriors el certamen 
empordanès havia convidat les 
orquestres i companyies 
operístiques internacionals més 
destacades, en aquesta ocasió la 

invitada és una de les formacions 
musicals més importants del món, 
l’Orquestra de la Deutsche Oper 
de Berlín, que enguany celebra el 
centenari. La companyia berlinesa 
ha estat una setmana instal·lada a 
Peralada assajant aquesta 
producció innovadora i radical 
signada pel director d’escena i 
dramaturg Roland Schwab. Un 
conjunt que  arriba a Catalunya 
amb el bagatge que li dóna haver 
estat dirigida musicalment per 

mestres de la categoria de Bruno 
Walter, Wilhelm Furtwängler, 
Lorin Maazel, Karl Böhm, Herbert 
von Karajan, Zubin Mehta, 
Giuseppe Sinopoli i Daniel 
Barenboim, entre molts altres, 
grans directors que han deixat la 
seva empremta en una orquestra 
de forta personalitat i qualitat 
inqüestionable.

El Don Giovanni de Schwab és 
una aposta plena d’excessos. A 
partir de la música aparentment 
amable de Mozart, que combina el 
drama i la comicitat de la vida amb 
una profunda lleugeresa, el 
director d’escena es decanta per 
portar les situacions dramàtiques 
als extrems. Així, només 
començar l’espectacle, no ens 
presenta un Don Giovanni amable 
i seductor sinó un munt de zombis 
sorgint de la foscor. No hi ha un sol 
Don Giovanni, sinó que en són un 
exèrcit, el símbol d’un jo escindit i 
reflectit mil vegades. 

Amb la complicitat de 
l’escenògraf  Piero Vinciguerra, 
que juga amb símbols cromàtics i 
iconografies recognoscibles, 
Schwab treballa una barreja 
agosarada d’elements 
psicodramàtics i grotescos, un 
inacabable viatge a l’infern que 
esdevé colpidor, absurd, 
apassionat i, de vegades, ridícul, i 
arriba a convertir, fins i tot, 
l’esperit aterridor del pare de Don 
Giovanni en un convidat a l’Últim 
Sopar on diversos Don Giovanni 
representen els deixebles de Jesús. 
Una combinació de tradició i 
modernitat que ha estat 
qualificada de genial.

En l’apartat vocal, la que per a 
molts és l’obra mestra de Mozart 
estarà interpretada pel gran 
baríton malagueny Carlos Álvarez 
en el rol principal, encapçalant 
un repartiment de 
cantants de primer 
nivell internacional: 
Robert Gleadow 
com el divertit 
criat Leporello, 
Dinara Alieva 
com la seduïda i 
vulnerable Donna 
Elvira, Patrizia 
Ciofi en el rol de la 
sòbria Donna Anna, 
Yosep Kang com Don 
Ottavio, el seu 
promès, Marko 
Mimika, en el paper de 
Masetto, Ante 

Jerkunica com el Commendatore, i 
Jana Kuruçová interpretant la 
viva Zerlina. Amb ells, destaca la 
presència del Cor de Cambra del 
Palau de la Música Catalana i la 
direcció musical de Guillermo 
García Calvo.

La veu del moment
Però Don Giovanni no és l’únic 
punt àlgid del Festival de Peralada 
pel que fa a la lírica. El 22 d’agost, 
Jonas Kaufmann tancarà el 
certamen amb la que serà la seva 
única actuació a l’estat espanyol. 
El tenor alemany és la veu del 
moment, la més buscada pels 
teatres de tot el món, i una de les 
poques que es pot passejar sense 
dificultats tant pel repertori 
lleuger com pel líric o el dramàtic, 
cosa que el converteix en el tenor 
amb una més àmplia capacitat de 
repertori. 

Si a principis de la seva carrera 
es va endinsar en òperes com ara 
El rapte del serrall de Mozart o 
Fidelio de Beethoven, i després es 
va convertir en un tenor verdià i 
puccinià que sovintejava el 
repertori francès, la gran sorpresa 
va arribar quan es va llançar de 
cap a Wagner i va protagonitzar 
La Valquíria i Lohengrin. Del 
Metropolitan de Nova York fins a 
l’òpera de París o de Viena, Jonas 
Kaufmann fascina allà on va. 

En el seu concert a Peralada, 
amb l’Orquestra de Cadaqués 
dirigida per Jochen Rieder, farà un 
repàs de la seva carrera amb àries 
de Verdi, Wagner, Bizet, Mascagni, 
Giordano i altres.

 
FESTIVAL CASTELL DE PERALADA
‘Don Giovanni’, 3 i 5 d’agost. 22 h
Jonas Kaufmann, 22 d’agost. 22 h

Don Giovanni 
baixa als inferns
El muntatge de Roland Schwab és el plat fort 
líric del Festival de Peralada, amb permís del 
tenor Jonas Kaufmann. Per Marta Porter

Clàssica
Coordina Marta Salicrú
msalicru@timeout.cat

Un exèrcit de Don Giovannis, i el tenor alemany Jonas Kaufmann.
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