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El festival espera arribar en la pròxima
edició al rècord de 30.000 espectadors

Hendricks, Van Dam,
Maazel i Barenboim,
estrelles de Peralada
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ARTS ESCÈNIQUES I MOSTRA

Peralada es reafirma com
el festival líric de l’estiu. I

per demostrar-ho ha convocat les
presències de Lorin Maazel, Barbara
Hendricks, Daniel Barenboim, José
Van Dam i la Martha Graham Dance
Company en la seva pròxima edició,
que se celebrarà entre els dies 9 de
juliol i 20 d’agost i en la qual s’espe-
ra superar la xifra rècord de 30.000
espectadors. Maazel repararà així el
deute que va contraure amb el festi-
val l’any passat, quan a causa d’una
afecció ocular va haver de suspendre
la seva visita; Barbara Hendricks de-
dicarà el seu concert a la que, segons
ella mateixa, és la seva verdadera
passió, el jazz, i la llegendària com-
panyia nord-americana de dansa tor-
narà a terres catalanes després de 20
anys d’absència.

Juntament amb aquestes grans es-
trelles se situen propostes més popu-
lars, com les dues sarsueles La eterna

canción i La verbena de la Paloma. La
primera és una recuperació que el
Teatro Español va fer de la no gaire
coneguda obra de Sorozábal, amb
Millán Salcedo –ex Martes y Trece–
com a tenor còmic, amb direcció de
Manuel Gas. La segona, que inclou
Lloll Bertran en el repartiment, per-
metrà al públic seguir amb la cele-
bració festiva un cop acabada la fun-
ció als jardins del Castell. Aquesta
sarsuela i Les mil i una nits, un altre
espectacle del programa, amb esce-
nografia de Frederic Amat, estan
concebuts per Comediants.

q SERRAT I BOSÉ
Els concerts de Serrat i Miguel Bosé
ja són una tradició en el festival,
igual que la presència de Salvador
Távora, que presentarà la lorquiana
Yerma, mater, reinterpretada com a
heroïna llibertària. Serà una estrena
absoluta, igual que un altre especta-
cle insòlit, Joc de mans, òpera infantil
amb dramatúrgia de Tortell Poltro-
na que posa en solfa una història

d’ordinadors i mòbils. En el terreny
més heterodox hi ha Karmen amb fi-
nal feliç, l’òpera zíngara de Goran
Bregovic, el músic de Kusturica. Més
tradicionals seran els muntatges de
La Traviata, una producció de les Jo-

ventuts Musicals d’Alemanya amb la
participació de la Jonde, i Salomé,
amb la qual l’Òpera Nacional de Po-
lònia portarà tots els seus efectius.

Les celebracions de l’Any del Lli-
bre i de l’aniversari cervantí han

propiciat la inclusió del concert re-
presentat El pianista –també present
al Grec– i del muntatge de Rafael
Amargo Don Q... Pasajero en tránsito,
que la Fura dels Baus ha tallat a la
mida del bailaor.<

L’obra de Donizetti, dirigida per Gas, tindrà 20 funcions i 5 repartiments

El Liceu recupera ‘L’elisir d’amore’
ambientat a la Itàlia de Mussolini
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ÒPERA I REPOSICIÓ

El Liceu recupera demà el
muntatge de Mario Gas de

L’elisir d’amore, de Donizetti, un títol
molt popular del 1832 del qual s’ofe-
riran 20 funcions fins al juny, amb
cinc repartiments diferents. El direc-
tor escènic català ambienta l’acció
als anys 30, a la Itàlia feixista de Be-
nito Mussolini. La producció va
triomfar en la seva estrena al Grec,
el 1983; a Peralada, aquell mateix
any, i en la temporada 1997-98, al
Teatre Victoria, en l’etapa de transi-
ció durant la reconstrucció del Li-
ceu. «Hi ha alguns retocs però la
concepció és la mateixa», va decla-

rar ahir Mario Gas, director del Tea-
tro Español de Madrid, que treballa
per primera vegada al Liceu recons-
truït. El vestuari i l’escenografia de
Marcelo Grande són gairebé idèn-
tics, però nous.

«Com una copa de cava». Així va
definir Daniele Callegari, que por-
tarà la batuta davant de l’orquestra
del Gran Teatre, la partitura de Do-
nizetti. «La part instrumental, més
lleugera i amb coloratura, s’acosta
a la tradició de l’òpera buffa i de la
Comedia dell’Arte, però la part can-
tada, plena de sentiment, és més
romàntica».

Encapçalen el primer reparti-
ment l’argentí Raúl Giménez (Ne-
morino), que viu a Barcelona des de

fa més de 20 anys, la soprano Marie-
lla Devia (Adina), el baix Alessandro
Corbelli (Dulcamara) i el baríton Víc-
tor Torres (Belcore). Tots ells debu-
ten al Liceu. «S’ha de buscar l’equili-
bri perquè Nemorino no sembli un
tonto», va assegurar ahir Giménez,
un tenor experimentat que ha ac-
tuat a les millors places. «En aquest
sentit, és un personatge perillós. És
un jove enamorat, un ésser ingenu,
net i transparent». I afegeix: «El
meu Nemorino juga una mica a ser
Mister Bean. Però és un poeta in-
creïble, malgrat no saber llegir ni
escriure». N’hi ha prou de fixar-se
en Una furtiva lacrima, tot un refe-
rent de l’òpera, i en el passatge en
què canta Adina, credimi.

A Gas no l’impressionen la quan-
titat de funcions previstes. «No m’in-
teressen els rècords Guinness», diu
el director, que ja ha preparat L’elisir
d’amore amb tres repartiments i té
ganes de dirigir una òpera contem-
porània . «Hi ha grans òperes
històriques que m’encanten, però

mai les faria perquè no hi puc apor-
tar res. No m’agrada fer el saltim-
banqui, canviar coses per canviar.
Per això prefereixo les obres del se-
gle XX i XXI». Enamorat també del
musical, i de Sondheim en particu-
lar, el director prepara la reposició
de Sweeney Todd.<

33 El tenor Raúl Giménez i la soprano Mariella Devia, ahir, a l’assaig.
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