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Provenen de mons musi-
cals ben diferents, però
també comparteixen algu-
nes passions, i així queda-
rà demostrat avui a Tête a
tête, l’espectacle que els
cantants barcelonins Al-
fonso de Vilallonga i Stefa-
no Palatchi presentaran
aquesta nit a la intimitat
del Cotton Chill Out, dins
del cicle Paral·lels del Fes-
tival Castell de Peralada
(22 h; venda d’entrades:
902 37 47 37). Nelsa Baró
(piano) i Guillermo Prats
(contrabaix) acompanya-
ran Vilallonga i Palatchi
en un espectacle que mira
al cabaret, a Broadway, a
la chanson i a l’obra de

compositors com ara Kurt
Weill i Cole Porter.

Alfonso de Vilallonga
(Barcelona, 1962), can-
tant, showman, actor,
compositor de cançons,
bandes sonores per al ci-
nema –premiat amb el
Goya i el Gaudí per Blan-
canieves– i música per al
teatre, s’ha aliat en aquest
projecte amb Stefano Pa-
latchi (Barcelona, 1960),
gran cantant baix amb
una brillant trajectòria
operística internacional i
una àmplia discografia,
amb diversos reconeixe-
ments com ara un Latin
Grammy i una nominació
al Grammy. Avui a Perala-
da, Palatchi mostrarà una
faceta desconeguda, la de
crooner, ben acompanyat

per Vilallonga, que l’any
passat ja va actuar al Cot-
ton Chill Out de Peralada,
amb el seu espectacle Una
soirée a l’Empordà. Entre
les cançons que sonaran
avui, hi ha les immortals
Sixteen tons, ’S Wonder-
ful, She i La mer, però
també Toutes les choses,
un tema escrit per Alfonso
de Vilallonga per a la pel·lí-
cula Cosas que nunca te
dije, d’Isabel Coixet.

Canvi a ‘Andrea Chénier’
El Festival Castell de Pera-
lada ha anunciat que la so-
prano hongaresa Csilla
Boross substituirà Eva-
Maria Westbroeken a
l’òpera Andrea Chénier,
que es representarà el dia
26. ■

a Interpretaran cançons de tots els temps al Cotton Chill
Out a Forma part dels Paral·lels del festival empordanès

‘Tête a tête’, de
Vilallonga i Palatchi,
avui a Peralada

Xavier Castillón
PERALADA

Alfonso de Vilallonga i Stefano Palatchi ■ ARXIU
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