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Clàssica

01. 
ANDREA CHENIER
El vibrant drama revolucionari de 
Giordano necessita tres veus de 
gran calibre com les reunides pel 
festival empordanès en aquesta 
producció. � Peralada. Ds. 26

02. 
XAVIER SABATA
El contratenor català més en 
boga es posa en la pell del furiós 
Orlando i altres personatges 
desequilibrats il·luminats pel geni 
de Händel i Vivaldi.  
� Peralada. Dv. 25

03. 
QUARTET CASALS.
Una de les millors formacions 
de cambra debuta en un dels 
millors festivals del país amb 
un programa marca de la casa: 
Mozart, Ligeti i Brahms.  
� Torroella de Montgrí. Dg. 27

04. 
ANDREAS MARTIN
L’intèrpret alemany proposa en 
la segona edició del Bachcelona 
el vessant més íntim (i menys 
divulgat) del compositor: l’obra 
per a llaüt. � Capella de 
l’Esperança. Ds. 26

05. 
BANDA MUNICIPAL
Programa centrat al voltant d’una 
selecció de la tot just estrenada 
‘Catalunya 1714’ del titular de la 
Banda, Salvador Brotons. 
� Plaça del Rei. Dj. 31
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Peralada fa la revolució

Els Jardins del Castell de 
Peralada s’ompliran aquest 
dissabte de joves revolucionaris 
francesos que enaltits pel lema 
“llibertat, igualtat, fraternitat” 
viuran des de les barricades el 
fragor d’una revolució que va 
canviar la història de la 
humanitat. I és que Andrea 
Chénier, l’òpera més famosa i 
reeixida d’Umberto Giordano, 
arriba al Festival Castell de 
Peralada, en una coproducció 
pròpia del certamen 
empordanès i l’ABAO-OLBE 
(Òpera de Bilbao).

Andrea Chénier és una òpera 
verista que combina a la 
perfecció l’interès històric           –

amb llibret de Luigi Illica, està 
basada en la vida del poeta 
francès Andrea Chénier (1762-
1794), executat durant la 
Revolució Francesa–i el drama 
romàntic, on els dos 
personatges masculins 
principals, Chénier i Gerard, es 
disputen l’amor de Maddalena 
di Coigni. 

Tot i que Giornado no és un 
dels compositors més famosos 
del repertori operístic, aquesta 
òpera conté algunes de les 
àries més maques de la 
història de la lírica, com La 
mamma morta, interpretada pel 
personatge de Maddalena, i 
una de les àries italianes més 
preuades pels tenors, Un dì 
all’azzurro spazio, on Chénier 
canta a l’amor i evoca la 

misèria i el sofriment de les 
classes més baixes.

L’òpera, a més de 
caracteritzar-se per una música 
especialment melòdica i 
emocional, requereix tres veus 
solistes de primer nivell, motiu 
pel qual es programa 
relativament poc, comparada 
amb altres òperes que han 
gaudit de l’entusiasme del 
públic. Per a aquesta tasca, el 
Festival de Peralada disposa 
d’un repartiment excepcional: el 
tenor Marcelo Álvarez i el baríton 
Carlos Álvarez, dues veus 

experimentades ja en aquest 
títol; i la soprano Csilla Boross, 
que interpretarà Maddalena  
en substitució de la inicialment 
anunciada Eva Maria Westbroek, 
una veu especialment estimada 
a Peralada. Al podi, el reconegut 
mestre Marco Armiliato  
conduirà l’Orquestra i el Cor del 
Gran Teatre del Liceu, i la 
direcció escènica ha estat 
encarregada a Alfonso  
Romero Mora.

Adrea Chénier serà al Castell 
de Peralada dissabte 26.

El festival empordanès ens serveix l’òpera ‘Andrea Chénier’ amb 
tres veus de primeríssim nivell. Per Marta Porter

Giordano va 
escriure algunes 
de les àries més 
maques de la 
història


