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Cultura

El Gong posa música dins  
la muntanya de Montserrat 
La 9a edició del festival de noves sonoritats Gong 
programa dos concerts a les coves del Salnitre de 
Collbató (Baix Llobregat). El prestigiós intèrpret de 
hang Ravid Goldschmidt inaugurarà la cita avui 
amb el projecte Murmur, inspirat en el vol dels 
ocells. Diumenge Neonymus (Silberius de Ura) 
presenta Ecos de lo remoto, música per ressonar.

65 músics a la Trobada amb 
els Acordionistes del Pirineu
La 39a Trobada amb els Acordionistes del Pirineu 
va arrencar ahir amb el concert del convidat 
especial, l’acordionista suec Mats Edén. Aquest 
cap de setmana 65 músics i 22 formacions 
procedents de 16 països d’Europa i d’Amèrica 
actuaran a la Seu d’Urgell i Arsèguel. Els concerts 
continuaran fins dissabte en diversos municipis.

Mutació 
El decorat es 
transforma 
per explicar  
la història  
del poeta

‘Andrea Chénier’,  
la revolució que 

sucumbeix al passat 

tacle, Alfonso Romero. Per aquest 
motiu, admet que Andrea Chénier 
“no és un títol gaire freqüent a la 
programació” i lloa “la valentia” del 
Festival de Peralada i l’Associació 
Bilbaïna d’Amics de l’Òpera (ABAO-
OLBE) per haver-se arriscat a co-
produir l’òpera. Una vintena més 
d’intèrprets i l’Orquestra i el Cor del 
Gran Teatre del Liceu completen el 
muntatge, amb Marco Armiliato a la 
direcció musical. 

L’espectacle arrenca amb un ini-
ci idíl·lic que queda capgirat de dalt 
a baix. En una sala d’estar opulent, 
la noblesa francesa gira l’esquena a 
una gran massa social encadenada a 
la misèria, malgrat les advertènci-
es d’Andrea Chénier sobre els im-
minents canvis socials. Ara bé, ells 
l’ignoren i ballen en un terra incli-
nat que simbolitza el precipici on 
estan a punt d’enfonsar-se. I la cai-
guda serà llarga, perquè la revolució 
desemboca en una espiral incessant 
de decapitacions. 

Segons Romero, l’obra desprèn 
una gran càrrega emotiva a través 
de les petites escenes. “És una de les 
òperes més passionals i intenses del 
gènere”, assegura el director, que 
posa èmfasi en la transformació que 
experimenten alguns personatges. 

“Hi ha un contrast enorme entre la 
il·lusió dels revolucionaris del pri-
mer acte i la sensació final que han 
recaigut en els mateixos vicis de la 
burgesia”, emfatitza el director. 

La destrucció de l’espai escènic 
Per primera vegada, el Festival Cas-
tell de Peralada ha construït tota 
l’escenografia d’una de les seves pro-
duccions en tallers locals. I el repte 
no ha sigut especialment fàcil, ja que 
l’obra es representa a l’aire lliure i 
el director ha volgut crear “un espai 
escènic que evoluciona tal com 
avança l’argument”. De fet, un dels 
seus objectius ha sigut “convertir 
l’escenografia en un personatge més 
perquè no sigui un simple marc de-

Ubicada durant la Revolució Francesa, Andrea Chénier relata la decadència de 
l’aristocràcia i com els revolucionaris cauen en els mateixos vicis. FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

coratiu”. Per això, la història arren-
ca a casa de la Magdalena, un palau 
brillant i lluminós. Aquest mateix 
espai pateix una progressiva degra-
dació que s’equipara a la decadència 
de la noblesa.  

Per expressar visualment com les 
guillotines augmenten el ritme de 
treball, Romero crea la imatge de 
muntanyes de roba i perruques aris-
tocràtiques que s’amunteguen en 
un escenari de caos i terror. Així, la 
mansió de la Magdalena perd tota la 
majestuositat i queda reduïda a una 
presó tenebrosa on té lloc l’acte fi-
nal. És aleshores quan “el cercle es 
tanca” i la protagonista “es veu, irò-
nicament, presonera a la seva prò-
pia sala de ball”.e

El Festival de Peralada estrena la primera 
òpera ‘construïda’ íntegrament a l’Empordà

La història tendeix a repetir-se. Els 
errors comesos fa més de 200 anys 
no han quedat obsolets, sinó que se 
segueixen reproduint en la societat 
actual. Si més no, així ho exposa An-
drea Chénier, el relat d’un poeta del 
segle XVIII condemnat a veure com 
la revolució queda sotmesa, de nou, 
a les desigualtats socials. Aquesta 
òpera verista d’Umberto Giordano, 
que s’estrena avui en funció única al 
Festival Castell de Peralada, trans-
corre en una època de revolta eco-
nòmica, social i de pensament. “És 
una picada d’ullet al públic i a la so-
cietat d’avui en dia”, confessa el ba-
ríton Carlos Álvarez, que interpre-
ta el Gérard, un dels personatges del 
muntatge.  

Álvarez comparteix protagonis-
me amb la soprano Csilla Boross, 
que posa veu a la Magdalena, i Mar-
celo Álvarez, que encarna Andrea 
Chénier. Ells s’enfrontaran a la 
“prova de foc” que suposa interpre-
tar el trio de solistes de l’obra. “Les 
exigències vocals del muntatge re-
quereixen artistes de primer nivell 
mundial”, diu el director de l’espec-
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El segon Rusc homenatja Vinyoli i Màrius Torres
del seu treball sobre Màrius Torres 
(Així t’escau la melangia), va clou-
re un acte d’alt nivell, acompa-
nyant-se de guitarra i acordió dia-
tònic. Aquest any el Rusc s’amplia 
amb el Rusquet, festival de poesia 
per a infants, que tindrà lloc avui al 
museu (11.30 h) animat pel mestre 
i poeta Andreu Galan i el músic 
Jaume del Corral. El poeta Jordi 
Carulla-Ruiz, ideòleg del festival, 
i els treballadors del museu són els 
responsables d’aquesta vetllada li-
terària imprescindible a les comar-
ques del sud. 

L’espluguí Xavier Farré va obrir 
el foc revelant que, a pesar que fa 
molts anys que viu a l’estranger 
(“He estat molts anys lluny de casa. 
La pell ja no els compta”), en la se-
va escriptura parteix sempre de 

l’experiència del món que va apren-
dre al seu poble. Meritxell Cucure-
lla-Jorba va obsequiar-nos amb 
versos crus i bells: “Vas marxar 
ahir, però ahir sembla una vida”. 
Lluís Calvo va esquitllar ara una 
mica d’ironia en la seva declama-
ció –“La princesa, com nosaltres, 
ha cardat amb tots els nans”–, adés 
va deixar constància de la seva 
passió literària: “Tota la llenya 
crema amb els meus versos”. I, fi-
nalment, Enric Casasses, cap de 
cartell, es va ficar el públic a la but-
xaca llegint, d’entrada, una poèti-
ca personal basada en el futbol de 
Julio Salinas i també un esplèndid 
poema, entre uns quants més, so-
bre una gota de ferro. Els quatre 
poetes van confessar la seva admi-
ració per l’obra de Vinyoli.e 

El Museu de la Vida Rural va celebrar dijous el Rusc 
Festival de Poesia i avui acull el Rusquet. JORDI VIDAL

En la segona edició del Rusc Festi-
val de Poesia, al jardí del Museu de 
la Vida Rural, dijous al vespre, es va 
començar recordant Joan Vinyoli, 
el centenari del naixement del qual 
celebrem aquest any. De fet, el pri-
mer vers que es va sentir en un ves-
pre que només va tenir l’inconveni-
ent d’una marinada molt fresca va 
ser aquest de Llibre d’amic: “Resso-
no tot com el buc ple d’abelles”. 

Al Rusc 2014 hi han participat 
quatre poetes: Xavier Farré, Merit-
xell Cucurella-Jorba, Lluís Calvo i 
Enric Casasses. La cantautora Me-
ritxell Gené, que va oferir cinc es-
plèndides cançons, tres de les quals 
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