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ArtilleriaCapeTown
CRÍTICA D’ÒPERA

INMA SAINZ DE BARANDA

El tecnicolormusical dePinkMartini, a Peralada

Porgy and Bess

Música: George Gershwin
Intèrprets: X. Sixaba, N. Yende,
S. Yakupa, A. Jaftha, S. Moagi
Directors: Christine Crouse
(escena), Tim Murray (música)
Lloc i data: Liceu (11/VII/2014)

JAUME RADIGALES

Comencem pel final: no us per-
deu aquest espectacle. Porgy and
Bess, que és una de les millors
òperes del segle XX, és molt difí-
cil de veure a Barcelona. De fet,
al Liceu tan sols s’hi ha represen-
tat en dues ocasions (la darrera,
el 1982) i ara arriba amb unmun-
tatge esplèndid, signat per Chris-
tine Crouse, i que desplaça l’ac-
ció original, que transcorre en un
suburbi d’una ciutat de Carolina
del Sud, al Soweto dels 70. Sense
alterar les intencions originals de
l’autor, el muntatge reforça els
elements de marginalitat en què
viuen els personatges immortalit-
zats per la música de Gershwin.
Ho fa possible la CapeTownOpe-
ra, companyia de cantants-balla-
rins capaços de defensar ambpro-
pietat la partitura de l’autor de
Rhapsody in blue amb una ener-
gia que s’encomana des dels pri-
mersminuts d’espectacle. La ver-
sió, reduïda respecte de l’origi-
nal, concentra bé els esforços en
narrar la història amb números
molt ben resolts i un engranatge
ambprecisió rellotgera i ambmo-

ments àlgids com It ain’t necessa-
rily so i el conclusiu I’m on my
way o la transformació de la Bess
de sempre quan es decideix a
marxar a Nova York amb Spor-
tin’Life.
Destaca un treball conjunt,

més que no pas les individuali-
tats. Xotela Sixaba és un Porgy
de veu generosa i ben projectada,
però tendeix a matisar poc i el
seu I got plenty o’nuttin va pecar
demassamonolític. Afinació oca-
sionalment dubtosa la de Nomh-
lanhla Yende (Bess), però com-
pensada per un moviment escè-
nic extraordinari. Grans veus, en
canvi, les de Siphamandia Yaku-

pa (Clara) i Arline Jaftha (Sere-
na) i singularíssima personalitat
de Miranda Tini (Maria) i Tshe-
po Moagi (Sportin’Life).
Brillant prestació orquestral

amb la formació liceista capitane-
jada per tot un especialista com
Tim Murray, que va treure tot el
suc i el swing necessaris del fos-
sat del Liceu. Artilleria Cape
Town al complet. Repeteixo: no
us ho deixeu perdre. Funcions
fins al dia 19: queden entrades.c

‘Porgy and Bess’, que
és una de les millors
òperes del segle XX,
és molt difícil de
veure a Barcelona wL’alegre amalgama musical

de Pink Martini va omplir
ahir de ritme i classe l’Audito-
ri del castell de Peralada en la
Nit del Subscriptor deLaVan-
guardia, al XXVIII Festival
Castell de Peralada.
L’aroma vintage que des-

prèn aquesta petita gran or-
questra –fundada fa vint anys
pel pianista Thomas M. Lau-
derdale– arrenca en les melo-
dies dels musicals de Busby
Berkeley i arriba, sense com-
plexos, a les músiques més
populars del planeta. Tecni-

color musical, doncs, i cos-
mopolitisme són les senyes
d’identitat de la formació que
descansa en una dotzena de
músics a tota prova.
La veu la va posar la sug-

geridora Storm Large, que
substitueix amb nota la
titular de la banda, China
Forbes (absent per proble-
mes amb les cordes vocals).
Va ser una vetllada eclèctica i
poliglota, ja que el repertori
–centrat en bona mesura en
el seu nou disc,Get happy– in-
clou temes en francès, anglès

i italià. Els Pink Martini, amb
les ondulantsmaneres deLar-
ge al capdavant, en el seu únic
concert aCatalunya aquest es-
tiu, van posar el millor de si
mateixos per transformar
l’Auditori del castell de
Peralada en una sala de ball.
En una vetllada en què cin-
quanta subscriptors de La
Vanguardia, amb entrada do-
ble i sopar, van poder gaudir
d’aquesta Festa de l’Estiu que
va ser ahir el concert dels
Pink Martini al castell de
Peralada. / Redacció


