
DISSABTE, 20 JULIOL 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 39

AmorrenovataPeralada
La soprano AngelaMeade torna a seduir el festival de l’Alt Empordà

Una escena de Plexus, amb la ballarina japonesa Kaori Ito

La soprano, ahir a la nit a Peralada
AGUSTÍ ENSESA

I avui,MiguelBosé

Chénier, laFanciulla o donant vida a Ju-
lie al musical Show Boat. I ara que els
teatres d’òpera no contracten amb tan-
ta antelació vol continuar amb el caba-
ret: aquest any va protagonitzar l’espec-
tacleDiva on detour, del qual ha tret un
disc amb temes de Piaf, Gershwin o
Sondheim. “He cantat La Traviata un
centenar de vegades. I Mimì. Adoro
Puccini, però és la varietat allò que em
manté concentrada en trobar novesma-
neres d’explicar una història”.
Racette, que ha acudit a Barcelona

amb la seva dona, la mezzo Beth Clay-
ton, va sortir de l’armari fa anys i està
contenta dels avenços sobre el matri-
moni homosexual al seu país, on no-
més és legal en alguns Estats. “A Espa-
nya és legal, oi? És fantàstic. És ridícul
per a una altra gent negar el dret que
et casis amb la persona que estimes.
He estat amb Beth 16 anys, compartim
una casa, un gos, tenim una vida har-
mònica. Sempre dic: si no vols casar-te
amb algú del mateix sexe no ho facis,
però no intentaria imposar lameva vo-
luntat als altres... fora de l’òpera”. En
aquest sentit, diu, “m’han preguntat
molts cops si ser fora de l’armari m’ha
perjudicat a la meva carrera. No ho sé.
Potser. El cert és que per a un paper és
igual: si fos heterosexual això no em
faria estar més enamorada d’un home
a l’obra. D’això se’n diu actuar”.c

Avui fa just un any que la so-
prano nord-americana Angela
Meade va conquerir el públic
del Festival Castell de
Peralada amb la sevamagistral
interpretació de Leonora en la
versió per a orquestra de l’òpe-
ra Il trovatore de Verdi. No era
un moment fàcil per a la jove
intèrpret, que una setmana
abans havia perdut la seva ma-
re. Tanmateix, aquella actua-
ció, que va suposar el seu de-
but a Espanya i que inaugura-
va la programació del Festival,
li va valer el premi a la cantant
revelació de la Crítica de la
Temporada 2011-2012 convo-
cat per l’Associació d’Amics
del Liceu. Ahir l’artista va tor-
nar a Peralada i va enlluernar
de nou el públic, amb àmplia
presència d’estrangers, que
pràcticament va omplir el re-
duït aforament de l’església
del Carme (300 persones) en
el segon concert d’aquestaXX-
VII edició.
Meade, nascuda el 1977, està

considerada una de les grans
veus de la lírica internacional i
ja s’ha convertit en una de les
preferides del Metropolitan de
Nova York. Ahir a la nit va in-
terpretar, acompanyada al pia-
no per Danielle Orlando, te-
mes de Strauss, Verdi, Liszt,
Bellini i Rossini. Una selecció
de compositors fonamentals
en els inicis de la carrera
d’aquesta soprano, que va sal-

tar a la fama als Estats Units
amb la Norma belliniana i
l’Ernani verdià fa només cinc
anys i que des d’aleshores ha
aconseguit dos dels premis
més importants que es conce-
deixen als Estats Units als can-
tants d’òpera, comsón el Bever-
ly Sills i el Richard Tucker.
El recital líric, dividit en du-

es parts, va arrencar ambCasta
diva, de l’òpera Norma, l’ària
més coneguda del cèlebre com-

positor italià Vincenzo Bellini
(1801-1835). A continuació va
interpretar cançons de joven-
tut de l’alemany Richard
Strauss (1864-1949), com Cäci-
lie, Befreit i Zueignung, i tres
cançons del compositor i pia-
nista hongarès Franz Liszt
(1811-1886) sobre textos en
francès de Víctor Hugo: En-
fant, si j’étais roi; Oh! quand je
dors i Comment, disaient-ils.
Meade va concloure la primera
part de la seva actuació amb
Beatrice di Tenda, de Bellini.
Després de la pausa, el pú-

blic assistent va poder escoltar
Non sota le tetre immagini, d’Il
corsaro de Verdi. L’actuació
va acabar amb l’ària Bel raggio
lusinghier, de l’òpera Semira-
mide, de Gioacchino Rossini
(1792-1868). El públic la va
acomiadar amb una sonora
ovació i bravos, i ella va res-
pondre amb tres propines, en-
tre les quals Summertime de
l’òpera Porgy and Bess de Ger-
shwin. La lírica a Peralada tor-
narà el 2 d’agost ambhomenat-
ge al bicentenari del naixe-
mentdeRichardWagner a càr-
rec del teatre Mariinski de
Sant Petersburg.c

AGLAE BORY

LLIBERT TEIXIDÓ

Peralada

mà es presenta al Mercat de les Flors
dins de la programació del Grec– és
una lenta desaparició”.
Bory explica que a Plexus utilitza la

dansa com a accés al món interior de
Kaori i remarca que el diàleg exterior-
interior és molt present a l’obra. Una
obra inspirada, diu, en aquest abando-
nament del Japó per la ballarina als 18
anys per poder ballar, en el compro-
mís total amb la dansa que la porta a
Nova York i Europa. En aquest sentit,
a l’obra es troba Japó com tot allò que
Kaori Ito va haver d’abandonar, la se-
va família, la seva primera vida, diu
Bory. Un Japó al qual s’apropa de for-
ma intel·lectual i poètica, però “no uni-
versitària ni japonitzant”, a través d’as-
sociacions d’idees. “Kaori em va dir
una cosa emocionant: m’has tornat al

Japó. Però mai no hi he estat”, somriu.
I explica que elsmilers de fils del dis-

positiu escènic “són alhora els llaços
que existeixen entre el món interior i
exterior, totes les relacions possibles,
un espai amb una trama que ens lliga
als altres, al món”. I, a més, en relació
amb el Japó, afegeix, “simbolitzen el
món flotant”, el de les famoses estam-
pes ukiyo-e. Alhora, diu també, els fils
són un tancament, el que suposa per a
la ballarina el seu compromís amb la
dansa o la el que va suposar el Japó
quan era jope per a la seva vida, i amés
aquests fils també la mostren com una
marioneta. Això sí, finalmentBory con-
fessa que “al principi volia crear undis-
positiu impossible de ballar, oferir una
cosa diferent, però Kaori és tan extra-
ordinària que tot i així balla”.c

Sílvia Oller

]L’incombustible Miguel
Bosé, un vell conegut del
festival, torna avui a
Peralada per presentar Pa-
pitwo, que va crear després
de l’èxit del seu primer
disc de duets Papito. Una
feina que l’ha tornat als
primers llocs de les llistes
de vendes. Bosé, que actua-
rà a partir de les 22 h a
l’Auditori del parc del Cas-
tell, comptarà amb la parti-
cipació de la seva neboda,
Bimba Bosé, i amb una ban-

da formada per vuit mú-
sics. Un espectacle en què
el públic no només podrà
gaudir de la música
d’aquest referent del pop
espanyol, sinó també d’una
espectacular posada en es-
cena. Ahir ja s’havia venut
el 96% de les entrades. Bo-
sé actua a Peralada després
de finalitzar la seva gira
per Llatinoamèrica i actuar
dijous passat a Huelva. El
12 de desembre estarà al
Palau Sant Jordi.

Al camerino. La
soprano Patricia
Racette fotografia-
da aquesta setma-
na mentre es
caracteritzava com
a Cio-Cio-San per a
la reposició de
Madama Butterfly
al Gran Teatre del
Liceu, on estarà
des d’avui fins el
29 de juliol

ESCENARIS

Tecno. A la gira
de Papitwo , Bosé
presenta una
trencadora posada
en escena, amb
suggeridora esce-
nografia i impac-
tants imatges en
una gran pantalla


