
El reconegut baix baríton Si-
món Orfila posarà punt final al 30è
Festival Internacional de Música
Francesc Viñas de Moià aquesta
nit (22 h) a l’església parroquial del
poble interpretant peces de La Bo-
hème, Les noces de Figaro i El bar-
ber de Sevilla,  així com també can-
çons catalanes populars com Rosó.
Després del concert d’avui seguirà
de gira i actuarà a ciutats com
Berlín, Madrid o Londres.

S’identifica amb el tenor Fran-
cesc Viñas?   

És un referent internacional-
ment reconegut. Un gran tenor
que va abraçar un excel·lent re-
pertori i va deixar un llegat amb
molt bones referències. Qualsevol
cantant voldria arribar a fer una
carrera com la de Viñas. 

El juny va actuar a la Royal
Opera House de Londres. Què su-
posa cantar en un lloc tan em-
blemàtic?

És un somni complert i un pas
més en la meva carrera professio-
nal. És un veritable orgull haver ac-
tuat allà i espero continuar tenint
debuts així cada any.

Quins altres escenaris té pen-
dents?

El Metropolitan de Nova York.
Però encara sóc jove, només tinc
36 anys, i crec que ja arribarà. 

De fet, el reconeixement li ha
arribat de ben jove. Què s’ha de
fer per no morir d’èxit abans
d’hora?

Tenir els peus a terra i no creu-

re-s’ho. Amb vint-i-un anys ja can-
tava al Liceu de Barcelona i a
aquesta edat és fàcil no tenir els
peus a terra, però, per sort, sempre
he estat ben assessorat per perso-

nes com Alfredo Kraus o Miguel
Lerín, que em van saber portar pel
camí adequat. La família també va
tenir un paper molt important. 

Què significa el Liceu per a
vostè? 

És el meu teatre, on vaig néixer.
En definitiva, casa meva. El Liceu
va confiar en mi i em va obrir les
portes internacionals.

I Alfredo Kraus?
Ho representa tot per a mi. Jo vo-

lia cantar, però era a Menorca i no
sabia gaire on anar. Kraus va ac-
cedir a fer-me una audició i em va
acceptar i guiar en aquest món. Va
ser el meu mestre.

Quins consells li va donar?
Molts, tant tècnics com de re-

pertori. Jo tenia 18 anys, però la
meva veu de baix era d’un home
de 40. Em va ajudar a aclarir-la i
també  a escollir les òperes. Alguns
cops vaig refusar projectes asses-
sorat per ell. Sens dubte, ben acon-
sellat, tot i que en aquell moment
costava de veure.

I ara, com valora una oferta
abans d’acceptar-la?

Em fixo en l’envergadura vocal,
la tessitura i el compositor. S’ha de
saber dir que no. Als 24 anys m’o-
ferien papers molt forts vocal-
ment, i degut a la meva joventut te-
nia temptacions d’acceptar-los,
tot i no ser bo per a mi. En oca-
sions, encara no tens la veu pre-
parada per a alguns papers.

Es considera ambiciós? 
Sí, molt, sempre ho he estat. De

fet, és imprescindible per arribar
on sóc. Però has de saber fer les co-
ses en el moment oportú sense
precipitar-te.

Com va sorgir el seu darrer
disc, My dream? 

És un vell somni complert. Es
tracta d’un disc que em feia il·lu-
sió treure perquè és un recull de les
cançons de la meva vida. 

Què sent en un escenari?
Nervis, però mai m’han impedit

cantar. No tinc por, però sí respecte.
Per exemple en el meu debut a la
Scala de Milà o durant la reinau-
guració del Liceu amb Turandot. 

És una professió sacrificada?
Sí, tot i que compensa sobra-

dament. Però està clar que no tinc
la vida que tenen els meus amics
de Menorca. És una vida solitària. 

A més de Kraus, quins són els
seus referents?

Intento agafar el millor de tots
els bons, però admiro Samuel Ra-
mey, un dels millors baixos barí-
tons del món. També Montserrat
Caballé i la passió de Josep Carre-
ras. 

La veu de baix baríton neces-
sita temps per madurar?

Sí. La veu es va formant i enfos-
quint amb el pas del temps. A
partir dels 40 anys és quan co-
mença a estar en el millor mo-
ment. 

Quin paper li faria il·lusió in-
terpretar? 

Attila de Verdi, perquè és un dels
grans papers de baix baríton. M’ho
estan oferint per al 2017  i crec que
ja serà el moment de fer-lo.   R
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Entrevista Simón Orfila
Cantant. Als 36 anys ja s’ha fet un nom en el món operístic internacional actuant en escenaris com la Royal Opera House
de Londres, la Scala de Milà i el Liceu. Es va formar a l’Escola de Música Reina Sofia amb Alfredo Kraus 

«S’ha de saber refusar les propostes
artístiques nocives per a la teva veu»

Marc Santandreu
BERGA

El baix baríton menorquí clourà el Festival Internacional Francesc Viñas de Moià aquesta nit

«Alfredo Kraus va ser clau

en la meva carrera, em va

saber assessorar tècnicament i

aconsellar en altres aspectes»

«El Teatre del Liceu és

casa meva, és el que em va

obrir les portes i em va donar a

conèixer internacionalment»

Regió7DISSABTE, 31 D’AGOST DEL 201346

CULTURES 

Simón Orfila interpreta habitualment obres de Rossini i Mozart  

IMATGE PROMOCIONAL

3A GALA DE CIRC
� DIA: dijous, 29 d’agost. � LLOC:
Sala Gran del Kursaal de Manresa.

inici d’una nova festa ma-
jor porta a l’escenari del
Kursaal de Manresa una

altra edició, amb la d’enguany, la
tercera, de la Gala de Circ orga-

nitzada pel col·lectiu La Crica. És
un aparador que mostra diferents
modalitats circenses.

Enguany les expectatives es van
desbordar i, pocs minuts abans de
l’hora marcada per a l’inici, el ves-
tíbul i el pati del teatre Kursaal en-
cara acollien unes poblades cues
amb espectadors que esperaven el
seu torn per adquirir la seva loca-
litat. A dins el teatre, però, es cal-
maven els ànims davant l’immi-
nent retard, i l’inici, finalment, no
es va fer esperar gaire.

Un just i encertat Marc Fonts va
exercir de mestre de cerimònies in-
troduint cadascun dels artistes

convidats, que van exhibir unes
habilitats que van despertar ràpi-
dament els aplaudiments del nom-
brós públic assistent. Van anar
succeïnt-se Ramiro Vergaz amb
uns àgils malabars, les xarxes aè-
ries a càrrec d’Eva Expósito, verti-
cals executades per Manel Rosés,

la sempre impressionant roda cyr
accionada per Guillermo Aran-
zana i, com a número final, els sor-
prenents Blancaluz Capella i Rafael
Moraes amb el quadrant coreà. Els
germans Aixella van ocupar el lloc
de Marta Torrents i Pau Portabe-
lla en els equilibris.

La Gala de Circ demanava un
cop de timó en els seus inicis, i el
canvi en les directrius i les noves
il·lusions posen en evidència l’o-
bertura d’un nou camí d’explora-
ció de les arts circenses a la Cata-
lunya Central. Malgrat tot, aquest
conjunt d’elements favorables es
desllueix en la forma. No cal cer-
car, com és habitual, sentir en el
circ «el més difícil encara». Per més
bàsics o fàcils que puguin semblar
els exercicis executats a ull nu, no
ho són en absolut, hi ha una evi-
dent complexitat, treball i esforç en
cadascun d’ells. Però replantejar la
forma en què arriben a l’especta-
dor potenciarà la part artística.
Plantejar sinergies entre artistes,
treballar sobre la forma artística,
plantejar-se una biennalitat (no per
manca de capacitat, sinó per la di-
ficultat d’execució i gestió de l’es-
pectacle). Però cal reconèixer el vi-
gor del camí emprès i el recorregut
de treball que resta.

L’

LA GALA DE CIRC OBRE
UN NOU CAMÍ VIGORÓS

Les expectatives per veure els números organitzats per La
Crica van desbordar les previsions d’assistència al Kursaal

Assumpta Pérez MANRESA

CIRC CRÍTICA

Eva Expósito, penjada de la xarxa, un element poc vist dels aeris

EUDALD REDÓ


