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L’ESTRENA DE L’ÒPERA «ANDREA CHÉNIER» al Festival Castell de Peralada va ser acollida entre bravos i ovacions per part del
públic. La història, ambientada en la Revolució Francesa, s’estructura en quatre actes que tenen decorats fets pels tallers de
Peralada. La producció està dirigida per Alfonso Romero i protagonitzada per Marcelo Álvarez, Carlos Álvarez i Csilla Boross.2
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Amb veus de luxe com la del te-
nor Marcelo Álvarez, la del baríton
Carlos Álvarez o la de la soprano
Csilla Boross, el Festival Castell de
Peralada va estrenar dissabte a la
nit el muntatge de l’òpera Andrea
Chénier dirigit per Alfonso Rome-
ro i realitzat íntegrament a la seu
del certamen. Més de 60 òperes,
moltes d’elles en coproducció i
algunes en solitari, avalen la vo-
cació lírica del festival però fins
aquest muntatge de l’òpera d’um-
berto Giordano, mai s’havia aven-
turat a una realització escènica
íntegra, en coproducció amb l’As-
sociació Bilbaina Amics de l’Òpe-
ra (ABAo-olBe). 

l’òpera, ambientada a l’època de
la Revolució Francesa, és una de
les més passionals i intenses del
gènere, extrapolable a la realitat de
la societat del segle XXi. Andrea
Chénier va emocionar un públic

que va viure intensament cada
nota, cada veu, cada segon de la re-
presentació que va tenir una du-
rada de tres hores. Tampoc van fal-
tar les ovacions, els bravos i els
aplaudiments dedicats, sobretot, al
trio protagonista del qual només
Marcelo Álvarez era l’opció inicial,
perquè el baríton havia de ser
Ambrogio Maestri i Magdalena, la
soprano eva-Maria Westbroek,
substituïda finalment per Csilla
Boross. l’orquestra simfònica del
Gran Teatre del liceu dirigida res-
pectivament per Marco Armiliato
i josé luis Basso -aquest darrer en
la que serà la seva última col·la-
boració amb el liceu– van acom-
panyar a les veus de l’òpera.

en el primer acte, els aplaudi-
ments ja es van sentir amb força
des del cèlebre «improvviso» Un di
all’azzurro spazio i l’ovació es va re-
petir en l’ària Comme 1 bel di
maggio, l’última d’Andrea Ché-

nier, o l’hipnòtic duo final Viva la
morte insieme. Marcelo Álvarez
es va esforçar a cantar calmo i se-
reno, movent-se pel carrussel del
fraseig i el color pautat per Gior-
dano, amb una orquestra que va
respirar amb ell sense fer exhibi-
ció de la «forza» de la qual presu-
mien Mario del Mónaco o Franco
Corelli. Al davant, Carlos Álvarez va
estar elegant, contingut i creïble en

el seu paper del revolucionari Car-
los Gerard i es va endur una enor-
me ovació pel seu rigor i solvència. 
Per la seva part, Csilla Boross, que
debutava a espanya, va ser com-
movedora a la famosa ària La
mamma morta, que va popularit-
zar la pel·lícula Philadelphia en la
veu de Maria Callas. 

Decorats fets a Peralada
l’espai escènic és part substancial
de la història amb què Giordano va
voler recuperar el drama històric
protagonitzat pel poeta que més
havia criticat l’orfebre del Terror, el
ferotge Robespierre. Romero va vo-
ler que no es limités a ser el palau,
el carrer o la presó que hi ha dar-
rere dels cantants, sinó que esti-
gués tan integrat en l’acció que el
gest final de Carlo Gerard (Carlos
Álvarez) amb un element del de-
corat, simbolitzés el comença-
ment de nou de tot el procés. 

un ric però esquerdat palau re-
presenta en el primer acte la de-
cadència prèvia a la Revolució
Francesa d’una noblesa sorda i
cega a les demandes de «la seva al-
tesa la misèria». en el segon acte,
situat sis anys després, una mun-
tanya de perruques i una altra de
roba, que no paren de créixer,
apunten a la sagnia immisericor-
de en què s’ha enredat França
amb una guillotina que no des-
cansa un minut i que devora els
seus fills. les runes del palau ser-
veixen per reconstruir el tribunal
i la presó de l’últim acte que és, irò-
nicament, la casa on vivia Mag-
dalena. 

Com a detall, el Festival Castell
de Peralada va dedicar l’estrena
d’aquesta producció a Francisco
Fontanals, que va morir ara fa un
any, i que va ser un dels fundadors
del certamen i director tècnic du-
rant molts anys. 
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Peralada canta a la Revolució
El Festival estrena amb un gran èxit l’òpera de coproducció pròpia «Andrea Chénier»,  basada en un triangle amorós 

LA HISTÒRIA

L’ÒPERA «ANDREA CHÉNIER»
La producció s’ambienta en
l’època de la Revolució francesa 

Giordano es va inspirar en la
vida d'Andrea Chenier (1762-

1794), que va ser guillotinat, i en el
triangle amorós format pel poeta, l'a-
ristòcrata Magdalena de Coigny i el
criat revolucionari, Carlo Gerard. 



la cantant gironina Paula Gran-
de va actuar dissabte a la nit al Fes-
tival de Músiques i Arts de la Me-
diterrània Portalblau, de l’escala,
amb totes les localitats esgotades
ja el dia abans del concert. Guar-
donada amb el primer premi a la
i slam Musical de Girona, així
com amb l’special Recognition
Prize en el prestigiós Festival de
jazz shure Montreux jazz Voice
Competition 2013 (suïssa), Gran-
de va oferir a l’escenari de l’Alfolí

de la sal un espectacle íntim acom-
panyant la seva veu d’una loop sta-
tion: una actuació basada en sons
vocals, avançament del seu nou
disc. 

l’espectacle Intensament Vi-
nyoli, de joan Massotkleiner, Toti
soler i Carme Humet també va es-
gotar entrades dies abans d’arribar
al Portalblau, al mateix escenari.
Aquest espectacle de poesia i mú-
sica es va fer divendres. 

D’alta banda, la pròxima set-
mana a la Mar d’en Manassa se ce-

lebrarà un dels concerts més es-
perats del Festival Portalblau: el de
simfònica de cobla i corda de Ca-
talunya, que oferirà un programa
especial sota el títol de La Música
del Noucentisme, un concert or-
ganitzat en col·laboració amb el
Festival jardins del Castell de Pe-
ralada. També hi haurà les actua-
cions de joan Dausà i el bisbalenc
Mazoni, que presentarà el seu
nou treball Sacrifiqueu la prince-
sa, un compendi de cançons pop
on brillen les melodies.
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Paula Grande actua al Portalblau

La cantant Paula Grande va actuar a l’escenari de l’Alfolí de la Sal. 
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