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RAMÓN VARGAS
FESTIVAL CASTELL DE PERALADA 

Intèrprets:Ramón Vargas, tenor.
Mzia Bachtoruidze, piano. �Dijous
2/08/2012. Església del Carme. Pe-
ralada. 

l tenor mexicà havia par-
ticipat recentment a La
Bohème de Puccini al

Gran Teatre del Liceu, a Barcelo-
na, i el Festival Castell de Perala-
da n’ha volgut programar un con-
cert líric a l’església del Carme, l’es-
glésia de cadires incòmodes i d’a-
cústica gòtica, que es tradueix en
una audició acceptable a les pri-

meres files i confusa a partir de
mitja sala.

Però, amb tot, Ramón Vargas
va demostrar una gran capacitat de
convenciment amb el planteja-
ment del programa i, després i so-
bretot, per l’elegància de la veu, la
potència, la matisació i la sensibi-
litat, tot acompanyat d’una pianista
en el seu just lloc i moment, Mzia
Bachtouridze. Les primeres peces
de la proposta –Amarilli de Cac-
cini i Il mio bel foco de Marcello,
d’autors dels segles XVI i XVII– van
ser com una introducció o una
aproximació a un programa més
dens i més complex, però van
mostrar les facetes artístiques del
tenor. A Il mio tesoro de «Don
Giovanni» deMozart, Ramón Var-
gas va guanyar-se l’admiració del
públic que va anar in crescendo fins
a tancar la primera part amb An-
gelo casto e bel de l’òpera «Il Duca

d’Alba» de Donizetti. A la segona
part, la complexitat del programa
i el domini de la veu i de l’escena
per part de Ramón Vargas va que-
dar assegurat i demostrat en les
cançons i en l’ària Ma se m’è forza
perderti d’«Un ballo in maschera»
de Verdi. 

Ramón Vargas va posar sobre
l’escena la seva capacitat didàcti-
ca, que sempre és útil en un con-
cert de petit format i fa incremen-
tar la comunicació entre el públic
i l’intèrpret. Un concert que va aca-
bar-se «formalment» amb La Ta-
rantella de Rossini: una peça d’es-
tructura endimoniada, de ritme
frenètic, de vocables i síl·labes
tramposes, que Ramón Vargas va
resoldre amb absoluta naturalitat.
Vindrien, després, unes peces fora
de programa dedicades a la pro-
ducció compositiva d’autors me-
xicans.  
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El tenor mexicà Ramón Vargas va mostrar una gran capacitat de
convenciment amb el plantejament del programa amb una potent veu

Elegant, equilibrada

KIRI TE KANAWA
FESTIVAL JARDINS DE CAP ROIG DE

CALELLA DE PALAFRUGELL 

Intèrprets: Julian Reynolds, di-
recció. Orquestra Simfònica del Va-
llès. �Dimecres 1/08/2012. Jar-
dins de Cap Roig. Calella de Palafru-
gell. 

iri Te Kanawa és un re-
ferent indiscutible de la
lírica. A Cap Roig va pre-

sentar un programa adequat a les
seves possibilitats actuals, espe-
cialment les peces de la segona
part de l’espectacle.

Durant la primera part va fer
patir amb les dues àries de Mo-
zart. Les va poder salvar in ex-
tremis, però la seva interpretació
posa de manifest un veu sense l’e-
nergia d’abans. Manté el gust
pels filats i els magnífics pianos,
però malauradament, no és la
cantant que ha protagonitzat
moments inoblidables. Amb Un
bel di de l’òpera Madama But-
terfly va semblar que recuperava
forces.

El segon tram del concert el va
afrontar sense haver de vigilar
massa amb la veu. Va oferir unes
peces de Canteloube que va per-
filar amb encant encara que el vo-
lum seguia sent insuficient. Les
populars Summertime, O mio
babbino caro van servir per tan-
car un recital agradable. Els que
esperaven retrobar la veu lle-
gendària de Kanawa es van endur
un disgust. Això vol dir que en-
cara té moments molt brillants,

malgrat una actuació irregular.
L’Orquestra Simfònica del Va-

llès va secundar amb molt bon
ofici la soprano malgrat els pro-
blemes de sonorització del prin-
cipi. L’Overture de Korngold no
va estar a bon lloc però amb
Candide deBernstein i la Medi-
tació de Massenet van protago-
nitzar dues versions meritòries. El
amor brujo va sonar sense con-
vicció però els vents van funcio-
nar molt bé. En general van tenir
una participació molt notable. 

Segurament cal tenir present
que els grans artistes que han dut
a terme carreres espectaculars es
presenten al públic al cap dels
anys amb honestedat per oferir el
que en aquest moment poden
abordar amb la suficient qualitat.
Molt conscient d’això, però fi-
nalment Te Kanawa no ens va
 estalviar un cert patiment, si bé és
un plaer escoltar sons llegenda-
ris. Resta una certa sensació de
pena pel que no podrem tornar a
sentir d’una veu portentosa.
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Una llegendària
actuació
Kiri Te Kanawa va oferir dimecres a Cap Roig una

actuació adequada a les seves capacitats vocals actuals

MÚSICA CRÍTICA

CALELLA DE PALAFRUGELL | XAVIER PASET

Kiri Te Kanawa a Cap Roig.

JOSÉ IRÚN

MÚSICA CRÍTICA

El tenor Ramón Vargas en un moment de la interpretació a l’església del Carme de Peralada.
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Ja ha començat la cinquena edi-
ció del Festival de Músiques i Arts
de la Mediterrània, Portalblau, or-
ganitzat per l’Ajuntament de l’Es-
cala. Les actuacions van començar
ahir amb el concert de Roger Mas
i la cobla de Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona, que va tocar a l’escenari
de la Mar d’en Manassa amb les
entrades pràcticament esgotades.

Aquest any, el festival ha pro-
gramat diverses accions solidà-

ries a benefici dels afectats pel
foc de l’Empordà, com el concert
de Josep Tero, actuació la qual
del benefici de les entrades se’n
destinarà un 50 per cent pels afec-
tats pel foc de l’Alt Empordà a tra-
vés del Consell Comarcal.

«Un somriure per en Marc»
Tanmateix, el certamen s’ha sumat
a «Un somriure per en Marc», una
campanya solidària en benefici a
Marc Huertas, un nen de tres anys

que té un tumor cerebral. Els res-
ponsables de la campanya gestio-
naran els gots retornables del bar
del festival, i podran explicar les ac-
cions que es duen a terme i obte-
nir el reintegrament d’aquests.
També tindran una guardiola a la
barra on els assistents al concert
podran fer les seves aportacions
econòmiques per ajudar la famí-
lia.

El festival acull artistes com
 Obrint Pas (5 d’agost), Josep Tero

(6 d’agost), Els Amics de les Arts (10
d’agost), Sílvia Pérez Cruz (11 d’a-
gost) o l’Orquestra Fireluche (14
d’agost), a més de Roger Mas i la
Cobla de Sant Jordi i Yves Jamait,
que ja han tocat. Aquests es re-
partiran entre els escenaris del

MAC-Empúries (el fòrum romà),
el Mar d’en Manassa, o la Plaça Ca-
talunya en el cas dels concerts
gratuïts.

Enguany el festival ha inclòs
l’escultura com un altre art més en
la seva presentació.
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Portalblau comença una nova
edició amb iniciatives solidàries
 Els afectats per l’incendi de l’Alt Empordà rebran el 50 % del benefici
de les entrades del concert de dilluns, a càrrec de Josep Tero

Els valencians Obrint Pas en acústic actuen demà a la nit. 
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