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La vibrant interpretació del Brin-
dis de La Traviata amb què el te-
nor Piotr Beczala, la soprano Eri-
ka Grimaldi i l’Orquestra de Ca-
daqués es van acomiadar del pú-
blic divendres a la nit posava el
punt i final, efectivament, al con-
cert inaugural de l’edició d’aquest
any del Festival Castell de Perala-
da, però al mateix temps sembla-
va una invitació a gaudir dels
nombrosos espectacles, i de mol-
ta qualitat, que ha programat el
certamen per a les properes set-
manes. Per començar, Beczala,
Grimaldi i la formació orquestral
gironina van oferir un concert en
el qual l’òpera romàntica italiana
i francesa va tenir tot el protago-
nisme, amb composicions de mú-
sics tan imprescindibles com Ver-
di, Donizetti, Rossini, Puccini,
Gounod o Massenet.

Hi havia expectació a Peralada
per veure el polonès Piotr Becza-
la, un dels tenors més sol·licitats en
l’actualitat pels principals teatres
operístics de tot el món, que
aquesta temporada ja ha actuat al
Metropolitan de Nova York i en al-
tres escenaris emblemàtics com la
Scala de Milà, el Teatre de l’Òpe-
ra de París o l’Òpera estatal de Vie-
na. A més, Beczala ja havia cantat
l’any passat a Peralada, en un re-
cital més íntim a l’església del Car-
me que va deixar un molt bon re-

gist de boca entre els assistents. És
per això que el seu debut a l’audi-
tori principal del festival va pro-
vocar que aquest s’omplís d’es-
pectadors, entre els quals hi havia
el conseller de cultura de la Ge-
neralitat, Ferran Mascarell, l’ex-
president José Montilla, l’alcalde de
Barcelona Xavier Trias, l’advocat i
expolític Miquel Roca i Junyent i
una nodrida representació d’al-
caldes de les comaques gironins,

en especial de l’Alt Empordà, en-
tre d’altres autoritats.

Beczala va respondre a l’expec-
tació que havia generat. A la pri-
mera part del concert va demostrar
passió, intensitat i sensibilitat en
àries d’òperes italianes com Lucia
de Lammermoor, de Rossini, Un
ballo in maschera, de Verdi, i La
Bohème, de Puccini. I després del
descans va continua evidenciant la
comoditat amb què es mou en el

terreny líric, si bé aquesta vegada
canviant l’accent italià pel francès:
Roméo et Juliette, de Gounod, Wer-
ther, de Massenet o L’Africaine,
de Meyerbeer. Cadascuna de les
seves interpretacions va anar se-
guida d’intenses ovacions i crits de
«bravo» per part d’alguns dels as-
sistents al concert.

Erika Grimaldi, per la seva part,
va estar a l’alçada i va deixar clar
perquè se la considera una de les

sopranos joves amb més talent. La
cantant italiana, que ha aconseguit
èxits esclatants en teatres del seu
país i a França, debutava amb
aquest recital a l’Estat espanyol i ja
té a la seva agenda algunes actua-
cions als Estats Units. Va estar bri-
llant en algunes de les àries que va
interpretar, de Rossini, Puccini,
Do nizetti i Verdi, i es va comple-
men tar perfectament amb Beczala
en els duos que van oferir plegats,
especialment en els de La Bohème
de la primera part del recital, du-
rant els quals es van viure alguns
moments d’especial bellesa.

L’Orquestra de Cadaqués, diri-
gida en aquesta ocasió pel músic
francès Marc Piollet, també va te-
nir ocasió per al lluïment en soli-
tari –al marge de la brillant inter-
pretació de les peces cantades per
Beczala i Grimaldi–, amb l’estre-
midor Intermezzo de Cavalleria
Rusticana, de Mascagni, i el vibrant
Vals del Faust de Gounod.

Després de pràcticament dues
hores de concert, els músics es van
acomiadar, però davant de la in-
sistència del públic van haver de
tornar a l’escenari per interpretar,
ja en els bisos, el Vals de La viuda
alegrede Franz Lehár (compositor
fetitxe de Beczala, que n’ha gravat
diverses peces al disc Heart’s De-
light) abans de l’inevitable Brindis
de La Traviata, que va posar punt
i final a una nit plena de lirisme.
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Una nit per a l’òpera romàntica
L’intens i decididament líric recital del reconegut tenor polonès Piotr Beczala i l’emergent soprano italiana Erika

Grimaldi, amb l’Orquestra de Cadaqués, va obrir divendres a la nit l’edició d’aquest any del Festival Castell de Peralada


Erika Grimaldi durant el recital que va oferir divendres a la nit al Castell de Peralada.
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ls programadors de
Cap Roig van fer la
prova l'estiu passat i
l'èxit va ser espater-

rant: personatges del Super3 can-
tant sobre música enllaunada i
un escenari despullat van omplir
l'auditori tres nits. Allò devia fer en-
cendre la bombeta a algú i per Na-
dal s'estrenava aquest Super3, el
musical, un muntatge ja més ela-
borat, produït per la companyia
Dagoll Dagom, i capaç d'haver

venut 65.000 entrades. No podia fa-
llar a la cita de Cap Roig, on avui es

podrà veure per tercer cop. Sense
sorpreses. Era un tret i tres plens as-
segurats.

A Calella, a més, els espectadors
van tenir premi afegit en forma de
petit concert de presentació de la
nova formació dels SP3, el grup
que interpreta les cançons del
club. Van actuar de teloners al
musical per començar a escalfar
una grada plena de nens emo-
cionats per veure, en molts casos
per primera vegada, els seus heroïs
televisius en viu.

Tornaran a omplir
Tot plegat es va resumir en una
hora i mitja de xou sense sorpreses,
amb una plena comunió amb el
públic i amb una aventura teatral
que barrejant música i comèdia es
va posar el públic a la butxaca
abans que s'obrís la porta de l'au-
ditori. L'any que ve tornaran. I fa-
cin el que facin, ompliran.
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Sense sorpreses: un èxit cantat
El musical Super3, produït
per Dagoll Dagom, no podia
faltar a Cap Roig després de
vendre 65.000 entrades

Un Super3 a l’escenari.
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Una taula rodona i el concert del
grup Thalassa van posar en mar-
xa ahir la setena edició del Festival
de Músiques i Arts de la Mediter-
rània, Portalblau, que té lloc a
l’Escala. L’edifici històric de l’Alfo-
lí de la Sal va ser el primer escenari
del festival amb una taula rodona
sobre la immigració a la mediter-
rània. A la nit va tenir lloc el con-
cert del grup Thalassa, que pre-
sentava nou disc.

El prestigiós violinista libanès
Ara Malikian, amb la Orquesta en
el Tejado, és el cap de cartell de la
setena edició del festival, que
aquest any compta amb un total de
14 propostes que combinen di-
verses arts. 
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Una taula rodona 
i un concert de
Thalassa obren el
festival Portalblau

La població de Medinyà va cele-
brar dijous un acte de reconeixe-
ment  a Modest Prats, el capellà, fi-
lòleg i teòleg que va fer de rector del
municipi durant molts anys i que és
autor del llibre Homilies de Medinyà.
A l’acte, anomenat «Medinyà re-
corda Modest Prats», amics i co-
neixedors de la seva vida i trajectò-
ria van aportar les seves visions del
mateix. La Revista de Girona es va
sumar a l’homenatge, ja que coin-
cidia amb el dossier «Modest Prats,
dotze visions», publicat en el darrer
número de la revista.Coordinat per
Josep Maria Fonalleras, el dossier
«permet contemplar l'evocació per-
sonal i la certificació de la vàlua del
seu llegat intel·lectual». 
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Medinyà i la
«Revista de Girona»
recorden el filòleg
Modest Prats


