
Kaufmann

J
onas Kaufmann va desfer-
mar ahir a la nit la bogeria en 
la gala lírica de tancament 
del festival de Peralada. El 

mediàtic tenor alemany va superar 
les expectatives creades amb la seva 
presència amb un mesurat recital 
en què va exhibir tota la seva flexible 
paleta vocal, la seva gran presència 
escènica i la seva enorme capacitat 
interpretativa. Una apoteòsica actu-
ació que va arribar al deliri en els bi-
sos. En aquest apartat es van multi-
plicar els aplaudiments i bravos, a 
més d’algun piropo de les seves en-
tusiastes fans femenines. L’Orques-
tra de Cadaqués, dirigida per Jochen 
Rieder, va acompanyar de manera 
brillant les intervencions del can-
tant i es va lluir amb les obertures i 
intermedis programats.
 El clima d’expectació que envol-
tava l’única cita del cantant d’aquest 
any a Espanya estava més que justifi-
cat. I més després de la cancel·lació 
de fa dues temporades al Liceu que 
va deixar desolats els seus seguidors. 
Joan Francesc Marco i Joan Mata-
bosch, de Gran Teatre, el tenor 
Jaume Aragall, el director Mario Gas 
i el president de Joventuts Musicals, 
Jordi Roch, no es van perdre la cita, a 
la qual va assistir com a convidat Joel 
González, recent medalla d’or  de ta-
ekwondo als Jocs de Londres, i un 
grup de cinc cuiners catalans amb 
estrelles Michelin.
 La interpretació de l’obertura de 
La forza del destino de Verdi va obrir el 
programa amb uns minuts de re-
tard. Un atractiu aperitiu abans de 
la impactant aparició de Kaufmann, 
que lluïa una indumentària infor-
mal: jaqueta grisa esport i la camisa 

El tenor alemany va oferir un apoteòsic 
recital en què va exhibir la seva amplitud 
de registres i qualitat interpretativa

L’artista es va entregar a un exigent 
repertori amb obres de Ponchielli,  
Bizet, Zandonai, Giordano i Wagner

i els pantalons una mica més foscos. 
L’artista es va enfrontar a l’ària d’En-
zo Cielo e mare de La Gioconda, una de 
les més exigents d’aquesta òpera 
d’Amilcare Ponchielli. Primers bra-
vos. Des del primer moment el tenor 
va mostrar la seva bellíssima línia de 
cant i el seu robust timbre per donar 
vida a una peça que va popularitzar 
en la seva estrena Julián Gayarre. 
L’intermedi de Manon Lescaut de Puc-
cini va antecedir la interpretació de 
la deliciosa però poc coneguda Giuli-
etta, sono io! de Romeu i Julieta de Zan-
donai, de la qual l’artista va fer una 
verdadera creació. 
 El primer gran sisme emocional 
de la nit va arribar amb Carmen de Bi-
zet. El tenor, després d’una esplèndi-
da intervenció orquestral amb ex-
tractes de les suites 1 i 2 de l’òpera, va 
encendre la metxa de l’auditori amb 
una antològica recreació de l’ària de 
la flor de Don José, que va posar en 
evidència, a més d’una exquisida 
sensibilitat actoral, el seu exquisit 
fraseig. Ovació i gairebé volta a la 
plaça. Però, per si no hagués captivat 
de sobres els espectadors, va tancar 
la primera part amb la imponent 
Mamma, quel vino é generoso de Cavalle-
ria rusticana, de Mascagni, on va exhi-
bir la brillantor dels seus tons més 
foscos. L’astre va haver de sortir a sa-
ludar tres vegades donades les mos-
tres d’entusiasme del públic.
 
PÚBLIC DRET / L’obertura de Guillem Tell 
de Rossini va obrir una imponent se-
gona part. Quan el tenor va atacar 
l’ària Un dì all’azzuro spazio d’Andrea 
Chenier de Giordano, també conegu-
da com L’improvviso, es van remoure 
els fonaments de l’auditori. Aquesta 
peça d’una òpera que el cantant té 
intenció d’incorporar al seu reperto-
ri en el futur és una prova de foc per 
a qualsevol tenor spinto. Va demos-
trar que estava preparat per abor-
dar-la com ho han fet els grans te-
nors de la història que s’hi han en-
frontat. Colossal. Però encara 
quedaven els moments potser més 
estremidors que van arribar quan li 
va tocar el torn a Wagner.
 Després del preludi del tercer ac-
te de Lohengrin, l’intèrpret es va en-
frontar sense titubejos al Canto de la 
primavera de La valquíria, on va deixar 
clar el seu segell de tenor wagnerià, 
però després d’una altra entrada or-
questral, va arrasar amb In fernem 
land de Lohengrin, un dels seus emble-
mes com a cantant d’un repertori 
que acabarà completant en el futur 

porta el deliri 
a Peralada

El mediàtic astre 
va completar el 
programa amb 
una aclamada 
tanda de bisos 
amb èxits 
populars

CÉSAR 

López Rosell

PERALADA

El tenor alemany Jonas 
Kaufmann, ahir a la nit 
en la clausura del 
festival de Peralada.

Fins a tres hores va durar l’assaig de 
Jonas Kauffmann amb l’Orquestra 
de Cadaqués dirigida pel seu amic i 
director de confiança, Jochen Rie-
der. Els músics de la formació em-
pordanesa van quedar gratament 
impressionats pel rigor i la professi-
onalitat del cantant, que va atendre 
no només l’ajust de les seves peces, 
sinó també el resultat de la resolu-

Les  cigonyes, espectadores de l’assaig

ció de les obertures i intermedis del 
programa.

Només hi va haver una petita dificul-
tat, la que van plantejar les cigonyes 
del niu veí a l’auditori. El soroll es va 
deixar sentir, tot i que el tenor s’ho 
va prendre amb humor. «És un espai 
bucòlic», va comentar davant l’apa-
rició de tan peculiars espectadores.  

L’ANÈCDOTA
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amb els rols de heldentenor. Van ser 
dos difícils reptes superats amb sol-
vència, que van antecedir a una tan-
da de clamorosos bisos, en què va in-
terpretar Du bist die welt für mich de 
Richard Tauber, la napolitana Co-
re’ingrato, Non ti scordar di me d’Ernes-
to de Curtis  i l’extraordinària ària 
de Mario Cavaradossi E lucevan le este-
lle de Tosca de Puccini, que va posar el 
públic dret .
 És difícil recordar a Peralada un 
recital tan complet i amb un intèr-
pret, en hores altes, tan entregat. La 
seva va ser una actuació per emmar-

car. I les aclamacions amb què es 
va tancar la 26a edició d’aquest 
exitós festival són també un pre-
mi per a una organització que no 
regateja esforços, en temps d’ex-
trema dificultat, per programar 
òpera i dur figures com Plácido 
Domingo, l’any passat, o aquest 
exercici Kaufmann, un artista to-
tal amb un variat i complet reper-
tori que va camí de convertir-se 
en el tenor del segle XXI si segueix 
cantant amb el rigor i l’excel-
lència que va demostrar ahir a la 
nit. H

JOAN CASTRO / ICONNA

«Vaig decidir cantar a 
l’escoltar un disc de 
Bartoli sobre Vivaldi»

C. L. R. 
TORROELLA DE MONTGRÍ

Julia Lezhneva (Sakhalín, Rússia, 
1989) clausura avui el festival de 
Torroella. La soprano revelació arri-
ba a la mostra després de triomfar a 
Salzburg amb Plácido Domingo 
amb Tamerlan. L’artista interpretarà 
un programa amb obres de bel canto 
i lieder de Schubert i Schumann.

–¿Què té d’especial aquest repertori?
–Rossini i Bellini em són familiars. 
En canvi el lied és un camp en el qual 
he d’aprofundir, però que és bo per 
a l’evolució de la meva carrera.

–Quan era petita, a l’illa siberiana de 
Sakhalín, ¿pensava que arribaria a 
cantar als millors teatres del món?
–Llavors només pensava en els meus 
jocs, però només vaig estar a Sakhalín 
fins als 7 anys. Amb els meus pares 
ens vam instal·lar a Moscou i allà vaig 
poder encarrilar millor la formació 
musical que m’havia inculcat la me-
va mare.

–¿Quan va decidir que seria cantant?
–Després d’escoltar un disc d’àries 
de Vivaldi de Cecilia Bartoli. Tenia 
11 anys, però em vaig quedar en es-
tat de xoc.

–Potser per tot això hi ha qui diu que 
vostè és més meso amb coloratura que 
soprano... 
--La meva veu natural és de soprano, 
però m’hi trobo bé, en papers de me-
so. A més de Bartoli, també admiro 
altres cantants, però no tinc un mo-
del a seguir.

–Malgrat la seva joventut ha cantat al 
costat de Flórez i Jaroussky...
–Amb Juan Diego vaig cantar quan 
només tenia 18 anys. Em sentia cohi-
bida, però va ser un honor estar al 
seu costat. Amb Philippe vam coinci-
dir amb Rossini i tot va anar molt bé. 
Les nostres veus van encaixar a la 
perfecció.

–No es pot queixar dels mentors que ha 
tingut...
–Em sento agraïda a tots. La meva 
primera gran mestra va ser Elena 
Obratztsova. Es va enamorar de la 
meva veu i em va ensenyar moltes 
coses, entre elles una bona tècnica 
de respiració.

–Kiri Te Kanawa diu que vostè és la so-
prano del futur...
–Tinc molt per agrair-li. Va ser im-
portant que em convidés a una gala 
al Royal Albert Hall. Només vaig can-
tar una ària, però les discogràfiques 
es van interessar per mi i fa poc he 
firmat amb Decca.

  
JULIA LEZHNEVA  Soprano que tanca avui el festival de Torroella 

–No oblidem els directors Minkowski i 
Antonini...
--El primer em va trucar per gravar la 
Missa en si menor de Bach i després vam 
fer el disc de Rossini. Com a director 
m’agrada perquè deixa llibertat per 
a la creativitat. Antonini marca més 
les pautes.

–¿No és un risc per a la seva veu tenir un 
repertori tan ampli?
–És important diversificar-se per te-
nir un instrument més flexible, però 
vull anar amb compte per mantenir 
l’agilitat i la frescor.

–No es prodiga en l’òpera...
–M’agrada més l’òpera en concert 
perquè puc concentrar-me més en el 
cant. He interpretat Les huguenots de 
Meyerbeer. De moment estic més cò-
moda en el recital. 

–¿Què fa per desconnectar?
–Escolto preferentment Bach i Hän-
del. A vegades també sento cançons 
de Disney. M’agrada el dibuix i faig 
retrats, i també em relaxa el punt de 
creu. H

«Ara per ara 
prefereixo 
l’òpera en concert  
perquè em puc 
concentrar més 
en el cant»

TONI LEÓN

La soprano russa Julia Lezhneva, fotografiada a Torroella de Montgrí.
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