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Alfonso de Vilallonga al seu estudi de Vallcarca, en un assaig amb el baix líric Stefano Palatchi

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L’
esfera musical
amaga duos natu-
rals que eren allà,
latents, en espera
de ser descoberts,

empesos a escena. Va passar al
novembre, a la sala Barts de Bar-
celona, quan la Fundació Codes-
pa va celebrar una gala benèfica

per a la qual va proposar a aquest
parell d’artistes de traçar un duo
inesperat. Parlem del baix líric
Stefano Palatchi (Barcelona,
1959), que ja havia fet les seves in-
cursions en el crooner, i del caris-
màtic i inclassificable Alfonso de
Vilallonga (Barcelona, 1962), un
tot terreny interpretatiu –“Quina

veu de tenor que amagava”, diu
Palatchi–, a banda de compositor
i multiinstrumentista.
La llavor sembrada a Barcelo-

na va despertar l’interès del fes-
tival Castell de Peralada, per al
qual el peculiar duo ha preparat
aquest Tête à tête (avui a les 22
hores al Cotton Chilled Out) ar-
rodonint un repertori que transi-
ta per la chanson i elmusical ame-
ricà, passant per algun bolero i
temes propis de Vilallonga. Tot
això servit a partir de certa
dramatúrgia que manté encesa
la flama del xou i en l’elaboració
del qual va assistir La Vanguar-
dia a la casa estudi que guarda a
Vallcarca els secrets d’Alfonso
de Vilallonga.
“La gran lliçó d’aquest especta-

cle –diu el performer– és que la
música és una i que la dels estils
és una consideració menor. He
convençut l’Stefano de fer una
cançó russa i alguna d’italiana
dels anys setanta, registres en
què ell es llueix, perquè el swing
i els Sinatra, a la tercera cançó ja
és sempre el mateix. I, pel que fa
a mi, el challenge és poder cantar
de veritat i mesurar-me amb algú

com ell, encara que al seu costat
semblo Janet”.
“Heportat l’Alfonso cap al liris-

me, i la veritat és que les nostres
veus empasten molt bé”, afegeix
Palatchi, amb 29 anys de carrera
lírica. “Jo no havia cantat mai un
bolero. Els de la clàssica som in-
tèrprets més aviat encarcarats,

sempre seguim al mil·límetre la
partitura, de manera que aquests
estils m’ensenyen a obrir-me,
fins i tot dement, ja que tendeixo
a ser quadriculat a l’alemanya.
Diria que fins i tot m’ajuden en el
meu registre líric a plantejar les
veus mitjanes d’una altra ma-
nera”, diu el cantant, que, tot si-

gui dit, celebra el canvi de terç en
la direcció artística del Liceu, un
coliseu líric que li ha anat que-
dant vetat, cosa que amb l’arriba-
da de Christina Scheppelmann,
assegura, canviarà, atès que ja
han col·laborat a l’Òpera de San
Francisco i la de Washington.
“No té sentit que en plena crisi

Stefano Palatchi i Alfonso de Vilallonga
sumen talent i estils a Peralada

Elbaix líric
ielperformer

“He portat l’Alfonso
cap al lirisme, i el
cert és que les nostres
veus empasten
molt bé”, diu Palatchi
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Fercultura
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Festival Pau Casals

Intèrprets: Amit Peled, violon-
cel; Daniel del Pino, piano
Lloc i data: Auditori Pau
Casals, el Vendrell (12/VII).
Maridatge musical Vil·la
Museu Pau Casals (16/VII)

JORGE DE PERSIA

Falla sempre deia que per cre-
ar calia allunyar-se –com tam-
bé fa el bon cuiner– delmotllo i
les receptes, i la Fundació Ca-
sals va proposar –es repeteix el
29/VII i el 20/VIII– un “mari-
datge musical” que consisteix
que l’enòlegGerard Jané (mag-
nífics vins), els músics Andreu
Brunat i José Manuel Mar-
tínez, el xef Jordi Guillem i el
xef pastisser Oriol Rossell es re-
uneixen i “componen” (fins i
tot la música) d’un menú amb
presència experimental i de
molt bon gust de productes lo-
cals. S’hi suma la simpatia i l’en-
tusiasme que fan de la sessió
una degustació somrient. I ni
més ni menys que la directora
de la Vil·la Casals, Núria Balles-
ter, com a mestra de cerimòni-
es. És per a exquisits, i molt
aconsellable, imoltmés si hi su-
mem una visita a l’entranyable
museu Casals.
Pocs grans músics internaci-

onals tenen un recordatori als
seus pobles natals o d’adopció
com són els casos de Manuel

de Falla i de Pau Casals. I no
parlo només d’Espanya, sinó
d’Europa. Merescuts sens dub-
te; cases museu, arxiu docu-
mental, casa de concerts... un
luxe. Això és el que tenim al
Vendrell, de cara al mar, on ens
porta la fantàstica autopista
gairebé anònima Pau Casals...
El cert és que parlem de cul-

tura amb majúscules amb tra-
ducció en l’ensenyament, en el
turisme, i que fa els fonaments
d’una societat. Des de fa uns
quants anys el Vendrell s’ha ca-
racteritzat per una acció sostin-
guda, i no només per part de les
institucions públiques, que tam-
bé, al voltant de Pau Casals. Hi
ha la fantàstica seu de la Funda-
ció, també la casa natal, es va
restaurar el formidable orgue
que tocava el seu pare, es va
construir una Escola de Músi-
ca i a l’Auditori que porta el seu
nomhi té lloc cada estiu un fes-
tival que inaugura amb un ho-
menatge al violoncel i per tant
a Pau Casals.
Així, dissabte passat Juli

Grandía va programar com a
obertura el jove i prometedor
cellista israelià Amit Peled. Se
li ha cedit temporalment a
instàncies deMartaCasals Isto-
min el famós violoncel Goffri-
ler que tocava el mestre. Amit
Peled, cellista que comparteix
el món israelià i l’americà, no
va poder utilitzar ara el Goffri-
ler perquè està sent reparat, pe-
rò ho farà molt aviat.

Gran cellista, molt personal,
va obrir amb la Suite núm. 1 de
Bach, en versió austera, poc ro-
màntica, amb un vibrato molt
puntual, so franc, directe, clara
articulació i afinació inapel·la-
ble. El tempo –terreny del
gust– ràpid va determinar una
certa distància amb la interiori-
tat de les peces, encara que el
fraseig va ser molt expressiu,
cas de la Sarabande. En aquest
pla d’expressió directa va to-
car, amb el pianista Daniel del
Pino, el Kaddish de M.

Kopytman (1919-2011), que
s’ha d’entendre en la tradició ju-
eva, iCinc peces popularsdel ge-
orgià S. Tsintsadze
(1925-1992), virtuoses.
Un àmbit que també esmani-

festa en la Sonata (violoncel i pi-
ano op. 19) de Rakhmàninov,
en la qual va exhibir exquisida
tècnica, naturalitat, so potent,
potser sense gaire matís, i gran
dosi expressiva. La seva refe-
rència final al patiment actual
demolts nens israelians i pales-
tins va ser un altre homenatge
a Pau Casals.c

La referència final
al patiment actual de
molts nens israelians
i palestins va ser
un altre homenatge

JORDI PLAY

no es compti amb la gent del
país”, arremet amb el seu atrac-
tiu timbre de veu.
Però tornem al suculent tête à

tête que avui es cou a Peralada...
El baix líric i el croonermultiins-
trumentista –acompanyats al pia-
no per Nelsa Baró i al contrabaix
per Guillermo Prats– canten ple-

gats fins a set temes... entre els
quals hi ha aquest Toutes les cho-
ses que Vilallonga va firmar per a
la banda sonora deCosas que nun-
ca te dije, d’Isabel Coixet, i que
aquí s’ha convertit en un duo. O
de The impossible dream (El Qui-
xot), en un singular crossover que
combina la versió anglesa amb la
traducció al francès que va fer
Jacques Brel i en què de manera
natural s’introdueixen diàlegs a

tall de picada d’ullet al públic.
“M’ofereixo com sempre, en es-

cena sóc com sóc. La teatralitat
del cabaret està en lamúsica i des-
prés hi ha la presència, el fet de
mostrar-se”, diu Vilallonga, des-
cendent del baró de Maldà
(Rafael d’Amat) que va escriure
durant mig segle el dietari Calaix
de sastre, en què descriviaminuci-
osament el que passava al seu vol-
tant, cosa que el va convertir en
figura significativa de la cultura
catalana del segle XVIII. Precisa-
ment sobre el seu insigne avant-
passat ara té entre mans Vilallon-
ga la composició d’“un musical
sobre les identitats i les cons-
tel·lacions”. Una mena de catarsi?
“Potser sí. Ha après que no pots
rebutjar el que et ve donat, no
pots trencar amb la família sense
ser un desgraciat: has d’acceptar
d’on véns, qui ets, i volar individu-
alment”.c

“La gran lliçó és
–diu Vilallonga– que
la música és una i que
la dels estils és una
consideració menor”


