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cosa més que escoltar altres artistes 
al Youtube.

–¿Com se supera la pressió de cantar 
una ària de Händel davant de 600 
milions de persones en el casament 
de Carles d’Anglaterra i Lady Di?
–Doncs amb molta concentració. 
Solament així pots superar el pro-
blema d’una església amb una acús-
tica amb molts ressons. Però aquell 
dia em vaig recordar molt de la me-
va infància i dels meus pares, que 
s’haurien sentit molt orgullosos de 
la seva filla, però tristament cap dels 
dos era viu per veure-ho.

–¿Hi ha alguna nova veu femeni-
na de la lírica que li cridi  especial-
ment l’atenció?
–És difícil donar noms, però em 
fa la impressió que la soprano 
russa Júlia Lejneva farà parlar 
molt en el futur.

–¿Què és el que més la preocupa 
actualment?
–Doncs moltes coses, però entre 
elles em preocupa que l’art pu-
gui sobreviure en aquests temps 
de crisi que vivim. Tots ens hem 
d’esforçar perquè això sigui pos-
sible.  H

«Va ser meravellós 
cantar amb 
Carreras i Domingo. 
I els discos de les  
òperes donen fe de 
la rica col·laboració» 

  

  

‘Follies’ fascina 
a Peralada
CRÒNICA Mario Gas arrasa amb el seu muntatge 
del cèlebre musical de Stephen Sondheim

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
PERALADA

U
na de les grans nits de 
Peralada. Follies, de Sond-
heim, va fascinar un au-
ditori entregat de la mà 

de Mario Gas i el seu elenc de 36 artis-
tes i 19 músics molt ben dirigits per 
Pep Pladellorens. El musical va supe-
rar el repte d’enfrontar-se a un espai 
a l’aire lliure després d’arrasar al Te-
atro Español. I fins i tot la  interrup-
ció per un problema en el so durant 
la interpretació del devastador Mir-
ror, mirror va acabar resultant un pre-
mi extra per al públic, que va poder 
tornar a disfrutar de la repetició de 
tan bella composició.
  Artur Mas, Ferran Mascarell i San-
dro Rosell eren entre els que no es 
van voler perdre l’esdeveniment. Els 
espectadors, amb les seves aclamaci-
ons del final, semblaven reclamar 
que l’espectacle no s’acabés mai. El 
bis amb l’exuberant Beautiful girls, re-
matada pel tenor Josep Ruiz, va aca-
bar amb la platea dreta.
 La sofisticada estructura de la 
producció està resolta amb gran ele-
gància, sobretot en els moments en 
què es fonen les vivències reals dels 
protagonistes amb les que recreen 
els seus anys de joventut, encarna-
des pels seus joves fantasmes. Gas ju-
ga magistralment amb els elements 
disponibles. El torrent de música, 
amb 22 hits enganxosos, les excel-
lents coreografies i l’enginyosa tra-
ducció del llibret original a càrrec de 
Roser Batalla i Roger Peña, contribu-
eixen a fer que l’espectacle no decai-
gui mai.

       El propietari d’un teatre que serà 
enderrocat (Mario Gas) convoca els 
artistes que hi van actuar. Allà es des-
eferma aquesta revisteril simfonia 
de somnis trencats. El contrast entre 
la realitat i la irrealitat de les seves vi-
des es dibuixa amb nitidesa. Hi ha 
grans moments musicals com el de 
Carlos Hipólito (el fastiguejat Benja-
min) cantant Live, laugh, love. Vicky 
Peña (la sofisticada i verinosa Phy-
llis) enlluerna amb The story of Jessie 
and Lucy. Molt bé Pep Molina (Buddy) 
i Muntsa Rius (Sally), magnífica amb 
Don’t look at me. L’aplaudidíssima 

Asunción Balaguer, cantant i ba-
llant claqué als 86 anys, va sorpren-
dre amb el seu desplegament de re-
cursos.
  També van destacar la vibrant 
Teresa Vallicrosa, una glamurosa 
Carme Conesa, Linda Mirabal, Mas-
siel (en un paper fet a mida) i els jo-
ves dobles (Marta Capel, Diego 
Rodríguez, Julia Möller i Ángel Ruiz). 
Va ser una nit inoblidable.  H

Asunción 
Balaguer va 
sorprendre, als 
seus 86 anys, per  
l’energètic 
desplegament
de recursos

Carlos Hipólito i Vicky Peña, en una escena de ‘Follies’.
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