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El Festival Castell de Peralada
portarà dalt de l’escenari aquest
pròxim dissabte, 26 de juliol, la his-
tòria de la Revolució Francesa en
l’òpera Andrea Chénier, d’Um-
berto Giordano, una nova copro-
ducció del festival i l'Associació Bil-
baina Amics de l'Òpera (ABAO-
OLBE) que s'estrenarà a les deu de
la nit a l'Auditori Parc del Castell.
L’òpera, que va ser presentada
ahir al matí al Saló dels Miralls del
Gran Teatre del Liceu, gira al vol-
tant de la vida del poeta André Ma-
rie Chenier, que va ser executat du-
rant la Revolució Francesa, una
època durant la qual la noblesa va
viure la seva pròpia destrucció en
mans d’una classe baixa que an-
helava ser com ells. 

Durant la presentació, el baríton
Carlos Álvarez va remarcar que l’o-
bra representa la situació que viu
actualment la societat, ja que con-
vida a reflexionar sobre errors del
passat que es repeteixen avui en
dia. «Una òpera com Andrea Ché-
nier està, malauradament, d'ac-
tualitat» va explicar Álvarez, que va
afegir que la peça «ofereix un gest
de complicitat al públic i a la so-
cietat actual i convida a pensar so-
bre les situacions passades fa ga-
irebé 225 anys,  ja que seguim co-
metent els mateixos errors i tenint
poca capacitat de reacció davant
d’esdeveniments que creiem apar-
tades de la nostra societat». 

Carlos Álvarez actuarà al costat
del tenor Marcelo Álvarez i de la
soprano Csilla Boross, aquesta úl-
tima en la seva estrena a Espanya,
en el repartiment de Andrea Ché-
nier. Acompanyaran al quadre vo-
cal protagonista de l'òpera l'Or-

questra i el Cor del Gran Teatre del
Liceu, dirigits respectivament per
Marco Armiliato i José Luis Basso
-aquest darrer en la que serà la
seva última col·laboració amb el
Liceu abans d’incorporar-se a l’Ò-
pera de París-. 

Per la seva banda, el director
d'escena, Alfonso Romero, va ex-
plicar que «des del principi» va te-
nir «clar que desitjava emmarcar
l'acció en un espai escènic que en
si mateix fos capaç d'explicar la his-
tòria». «Em quedo en la tradició de
Andrea Chénier, conservant l'è-
poca inicial, però sí que he con-
cebut l'escenografia com un per-
sonatge més», va explicar Rome-

ro. La intenció del director era fu-
gir d'un mer decorat que situés
l'acció de cada acte representant
un palau, un carrer o una presó,
sinó que fos «part de la dramatúr-
gia i evolucionés juntament amb
la història, com si fos un perso-
natge més de l'òpera». Per això,
aquesta ha estat la primera òpera
en què Peralada afronta la cons-
trucció d'un escenari in situ i d’u-
na decoració canviant a mesura
que avança la història. 

Una òpera en quatre actes
En el primer acte es veu la deca-
dència prèvia a la Revolució Fran-
cesa d'una noblesa sorda a les àn-

sies de canvi i aliena al sofriment
del poble pla que la sosté, repre-
sentada en un ric però esquerdat
saló de palau, en què el sòl està in-
clinat i és irregular, tot sostingut per
febles estructures i fins cables.
Aquest «escenari naturalista» des-
apareix i tot això es trenca per
deixar pas al caos i l'època del
terror del segon acte. Segons Ro-
mero, els primers revolucionaris
són adolescents, idealistes, com el
mateix Gerard, que interpreta Car-
los Álvarez. L’intèrpret va definir el
seu personatge com «un jove d'o-
rigen familiar humil a qui la lectura
li fa més mal que bé i que al final
es converteix en una víctima de la

seva pròpia acció política directa».
El baríton espanyol va confessar
també que, com fan els intèrprets
de l’Actors Studio, ha recorregut a
situacions del seu àmbit personal
per fer més realista el personatge
de Gerard, que l'han obligat a llui-
tar per evitar aquesta «esquizo-
frènia fabulosa» i no emportar-se
el personatge a casa. 

L’intens treball de la guillotina
en el segon acte té una imatge grà-
fica molt clara amb les muntany-
es de perruques i vestits dels no-
bles i rics, «que podrien recordar
a les muntanyes de robes dels ju-
eus de l'holocaust», va apuntar
Romero.  En els actes tercer i quart
es veu a la societat revolucionària
reconstruir un tribunal i una pre-
só sobre les ruïnes del mateix pa-
lau del primer acte, «el cercle es
tanca i Magdalena de Coigny (Csi-
lla Boross) es veurà irònicament
presonera a la sala de ball del seu
propi palau reutilitzat com presi-
di» va dir Romero.

Encara que és una òpera de re-
pertori, l'obra d'Umberto Giorda-
no no es programa sovint i per això
la intenció tant de Peralada com de
ABAO és que es pugui exportar a
teatres espanyols i d'Europa. 
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«Andrea Chénier», la història
d’una revolució que es repeteix 

El Festival Castell de Peralada estrena, el proper dissabte a la nit, l’òpera d’Umberto Giordano de coproducció pròpia 

La presentació va tenir lloc ahir al matí al Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu. 
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LA DATA

S’estrena l’òpera a Peralada 
El Festival Castell de Peralada estre-
narà l’òpera Andrea Chénier, d’Um-
berto Giordano a les 10 de la nit a
l’Auditori Parc del Castell. L’obra trac-
ta sobre la Revolució Francesa. 

26 DE JULIOL

El Festival de Música Insòlita i
Electrònica de Banyoles va pre-
sentar ahir Traç Tocat, la proposta
inaugural d’aquesta sisena edició,
que tindrà lloc el pròxim divendres
1 d’agost a les set de la tarda a la Pla-
ça Major. L’espectacle, que uneix
música i pintura, comptarà amb
l’actuació musical del duet berlinès
Tias&waitinTom i les creacions fe-
tes en directe per diferents artistes

vinguts d’arreu de Catalunya que
mostraran així les seves obres plàs-
tiques i de street art. Traç Tocat, que
representa a la perfecció la filoso-
fia d’un festival que aposta per la
fusió i l’experimentació artística,
unirà així més de 30 artistes per re-
alitzar un espectacle conjunt al
bell mig de Banyoles. 

Està previst que l’espectacle duri
prop d’una hora i mitja, durant la
qual el duet Tias&WaitinTom mos-
trarà al públic per primera vegada
a l’Estat espanyol el seu repertori de
profundes melodies formades per
la veu de Tias i les bases electròni-
ques de Tom. Entre alguns dels ar-
tistes que pintaran en directe du-
rant l’actuació musical  hi haurà el

reconegut artista visual Quim
Moya, els banyolins Jordi Martínez
i Albert Pascual i el gironí  Jofre Oli-
veras, fundador de la plataforma
Art Cluster. Les obres realitzades,
s’exposaran el pròxim dissabte al
bar 800, espai on actuarà el grup va-
lencià Tribase, el proper dissabte 2
d’agost a les vuit de la tarda. 

Per la seva banda, els bars de la
plaça Major de la capital del Pla de
l’Estany oferiran, com a col·labo-

ració amb el festival, un 20% de
descompte als visitants que portin
la polsera de L’Estrany, que serà và-
lida per als dies 1 i 2 d’agost. Aques-
ta entrada tindrà un cost de 5 eu-
ros si es pot adquirir anticipada-
ment a través del web del festival
fins al 31 de juliol o a 7 euros si es
compra a la taquilla dels mateixos
espais abans de cada espectacle.

D’altra banda, dins la progra-
mació del Festival actuaran també
els dj’s de Regne Unit ikonika i
Illum Sphere, Wooky&Videocratz
- la reveladora banda del panora-
ma electrònic català- Desert o Lot
Twin, entre altres propostes musi-
cals i artístiques.  L’Estrany, que va
néixer l’any 2009 amb el suport de
l’Ajuntament, es defineix com un
«festival visionari» que es basa en
la recerca contínua de nous artis-
tes emergents i propostes innova-
dores per oferir cultura d’última ge-
neració en un entorn privilegiat
com és Banyoles. 
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El Festival de Música
Insòlita i Electrònica
inaugura el pròxim divendres
la seva sisena edició



L’espectacle «Traç Tocat»
obrirà L’Estrany de Banyoles

La Via Brava de Llançà, s’estre-
narà demà a les quatre de la tarda
a la platja de Grifeu amb una gran
festa d’inauguració. Tot i que al
matí ja s’hi haurà instal·lat un es-
tand Vies Braves on s’oferirà in-
formació, a partir de la tarda els vi-
sitants podran realitzar diverses ac-
tivitats que inclouran sessions
obertes d’aquafitness, de tècnica
de natació crol i, a les set de la tar-
da, una nedada popular organit-
zada per Swimfaster. La Via Brava
de Llançà està oberta des de prin-
cipis de Juliol, fa 600 metres i va des
de la platja de Grifeu fins a la plat-
ja de l’Argilera.
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La Via Brava 
de Llançà
s’inaugurarà
amb una festa

«Traç Tocat» és un espectacle
que unirà la música de
Tias&wiatinTom i les
creacions de 30 artistes 


