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MÚSICA // CONCURS

Susan Neves i Bonaldo Giaotti obren avui el Francesc Viñas 

EFE

Un total de 375 cantants de 47 països participaran en la 42a edició del Concurs de Cant Francesc
Viñas. El concert inaugural del certamen, que se celebra avui, a les set de la tarda, al Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona, anirà a càrrec de la soprano Susan Neves i del baix Bonaldo Giaotti, que
substituiran Montserrat Caballé, absent per grip.
La presència més nombrosa correspon a Corea, amb 82 intèrprets. El segon país amb un nombre més
important de participants és Rússia, amb 38, mentre que Espanya se situa en el tercer, amb 33
intèrprets. Gairebé la meitat dels concursants, 158, són sopranos, seguits dels tenors (72), els barítons
(63) i les mezzosopranos (42). També seran al concurs 21 baixos, 12 contratenors, 6 baixos i un
contralt.
El tenor italià Carlo Bergonzi, que va deixar l'escena l'any 2000, ha acceptat formar part del jurat
després d'haver-hi estat convidat en diverses ocasions. Bergonzi ha assegurat que no ha participat
gaire en concursos, però que no havia trobat en altres països certàmens com el que se celebra a
Barcelona.
Bergonzi va alabar el desaparegut Alfredo Kraus, de qui va dir que tenia la millor tècnica vocal que ha
conegut mai, i Montserrat Caballé i la desapareguda Renata Tebaldi, de les quals va destacar que eren
propietàries "del so més pur". Amb Carlo Bergonzi, formaran part del jurat, entre altres, les cantants
Joan Sutherland i Raquel Pierotti.
La final se celebrarà el 21 de gener al Liceu, on també tindrà lloc el 23 de gener el concert dels
premiats. L'orquestra del Liceu acompanyarà els guanyadors.
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