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He descobert que el 95% de la
població sofreix procrastinació... ara
ja podré anar a dormir molt més
satisfeta. Llàstima de la calor!

M’he de modernitzar. Gasto els
mateixos referents de quan tenia 15
anys. Parlo de Bolsón quan tots
parleu de Lannister.

Arriba Rajoy i tira de cartera amb
50 euros més. I vosaltres que us
pensàveu que era de dretes!

Edmundo Paz Soldán Escriptor

Tirado en un sofa, leyendo a
Edward St. Aubyn antes de que el
semestre, que comienza mañana,
me lleve por delante.

#tuitsdecultura Núria Florensa Actriu
@nuria_florensa

Marc Pastor Escriptor
@DoctorMoriarty

Ferran Torrent Escriptor
@ferrantorrent@edpazsoldan

DAVID AIROB

D
esprés d’una breu
etapa en què sem-
blava que el Festival
de Peralada empre-

nia altres camins, tot i que
sense deixar mai del tot la vin-
culació amb el món de l’òpera,
d’ençà del cicle de l’any passat,
que va coincidir amb el 25è
aniversari del certamen, va
tornar al seu camí habitual
amb realitzacions operístiques
molt importants, que van

incloure un curiós Orfeo de
Gluck (que ha estat editat fa
poc en DVD) i una magnífica
Tosca, on vam poder apreciar
Joan Pons en el paper d’un
temible i cardenalici Scarpia.
Aquest any el Festival no no-
més ha confirmat l’atenció es-
pecial que fa al món de la lírica
(Il trovatore i Don Giovanni, i
enguany fins i tot amb una òpe-
ra contemporània, fet que pale-
sa que no sempre se segueixen
els camins fressats), sinó també
tornant als recitals vocals amb
figures de prestigi consagrat o
en vies de consagració. Aquest
any hem tingut el plaer d’escol-

tar el tenor mexicà Ramón
Vargas amb un elegant recital a
l’Església del Carme, en què
ens va convèncer d’una cosa
que ja fa anys que sabíem: que
té una veu de timbre especial-
ment agradable, i que canta
amb gran mestria. Per coronar
aquest Festival líricament tan
important, avui tindrem una
culminació especial amb la gala
lírica del tenor alemany Jonas
Kaufmann, que no va ser possi-
ble escoltar al Liceu la tempora-
da passada, i que avui es pre-
sentarà finalment en aquest
festival, el més operístic de tots
els que tenim a l’abast.

Kaufmann observa Oriol Aguilar, director artístic de Peralada

Un festival quemostra granvàlua

M. CHAVARRÍA Barcelona

P
er l’entesa que sembla
haver-se creat entre el
Festival de Peralada i
Jonas Kaufmann, no
s’ha de descartar que el

debut del gran tenor alemany,
aquesta nit, als jardins del castell
empordanès, sigui el principi d’una
bonica amistat. És l’única estrella
de la lírica que per la seva versa-
tilitat –i una vegada admès que
Plácido Domingo és ara un ba-
ríton– pot assumir
la corona del “pri-
mer tenor” contem-
porani. I aquesta nit
té ocasió de revali-
dar el seu ceptre en
una gala en la qual
exhibirà les seves
habilitats en tots i
cadascundels reper-
toris lírics. Una ges-
ta només apta per a
un Plácido Do-
mingo, si bé Kauf-
mann diu que s’hi
ha hagut d’esforçar
més.
“És unhonor can-

tar en un festival de
gran tradició operís-
tica com Peralada i
formar part del
grup de distingits cantants que han
passat per aquí”, va dir ahir en una
roda de premsa convocada a l’ae-
roport del Prat, en la qual la prem-
sa espanyola va tenir ocasió de sen-
tir-se com un personatge de Va-
cances a Roma. El divo, no obstant
això, va resultar ser simpàtic i
prodigar força naturalitat. Senzi-
llament, era més pràctic marxar
directament cap als assajos a
Peralada amb l’Orquestra de
Cadaqués, que aquesta nit l’acom-
panya, que desviar-se a Barcelona
per anunciar el seu concert. Al cap
i a la fi, una cita tan inusual feia pre-

veure una convenient afluència de
càmeres.
“Qui és?”, es preguntaven els

transeünts, turistes que acabaven
la seva estada a Barcelona. “És Jo-
nas Kaufmann”. “Qui?” Tampoc
una família alemanya amb la qual
el tenor va acabar conversant esta-
va familiaritzada amb el seu nom. I
tanmateix,Kaufmann ésmoltKauf-
mann. L’únic que ara com ara po-
dria emprendre al costat de, per
exemple, Roberto Alagna i Juan
DiegoFlórez una aventuramediàti-

ca similar a la dels famosos tres te-
nors: Pavarotti, Plácido i Carreras.
“És una idea que m’ha vingut al

cap diverses vegades, però mai és
una bona idea copiar una bona
idea”, va argumentar el cantant.
“No estic segur que hàgim d’imi-
tar-la, seria impossible repetir una
atmosfera com la de les termes de
Caracalla. Ens ho passaríem bé pe-
rò sempre seria un remake, i qualse-
vol cosa que féssim estaria mala-
ment, o bé seria una còpia o no esta-
ria al nivell”.
A Kaufmann se l’ha sentit en di-

verses ocasions aEspanya. A Barce-

lona va fer un recital de lied i laMis-
sa solemnis de Beethoven; ha can-
tat aMadrid i també a laMaestran-
za de Sevilla, tot i que va ser espe-
cialment inoblidable el Fidelio que
va interpretar a València l’any pas-
sat, dirigit per Zubin Mehta, una
òpera per a la qual ja l’havia cridat
a gravar Claudio Abbado un CD
potser només superat pel que va
fer anys abans amb Harnoncourt.
Ara arriba d’un estiu calent –“a

Salzburg també hi feia calor, no em
costarà adaptar-me”– en el qual ha

cantat Ariadne auf
Naxos de Richard
Strauss, La Bohème
de Puccini iCarmen
de Bizet. D’aquesta
última òpera inter-
pretarà avui al ves-
pre unes quantes
àries –Ouverture,
Danse Bohème, La
fleur que tu m’avais
jetée...–, abans d’a-
bordar l’Intermezzo
de Cavalleria Rusti-
cana, l’Obertura de
GuglielmoTell (Ros-
sini) o els preludis
del I i III acte deLo-
hengrin, entre altres
Wagners.
“M’he resistit a

ser el cantant ale-
many que només interpreta Wag-
ner o Beethoven, o que s’ha especi-
alitzat en repertori italià o només
cantaWerther i Faust, del francès.
I ésmolt difícil ser acceptat pels te-
atres per a diferents repertoris.
Ara puc fer-ho tot. I en aquesta ga-
la –va prosseguir– vull mostrar les
àries més boniques i de la millor
manera que pugui”.
El seu amic JochenRieder dirigi-

rà l’orquestra. Després, Kaufmann
seguirà camí. Es tornarà a reunir
amb Simon Rattle a Salzburg per
continuar amb Carmen, i després
anirà a la Scala i a Lucerna.c

Roger Alier
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ANÀLISI

El festival tanca una edició marcadament operística amb l’actuació
del que es considera avui el “primer tenor” contemporani

ElcarameldePeralada


