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‘Indies’ a Porta Ferrada
CRÒNICA Belle & Sebastian va mostrar el seu pop sensible arrelat als anys 90

JORDI BIANCIOTTO
SANT FELIU DE GUÍXOLS

L
a generació indie dels 90 es 
va manifestar divendres en 
un Festival de Porta Ferra-
da tradicionalment poc 

orientat cap a aquesta parcel·la escè-
nica. Però Belle & Sebastian ja és un 
clàssic i els seus fans es mobilitzen al 
toc de xiulet, com vam veure en un 
Espai Port amb un miler llarg d’as-
sistents que es van delectar amb les 
subtileses pop del grup britànic, am-
pliat en aquesta gira amb un quintet 
de cordes i vent.
 Públic que es va trobar amb un re-
cinte renovat respecte d’edicions an-
teriors, amb una nova zona de bars, 
el village, que reforça el caràcter de 
punt de reunió festivaler. Potser per 
aquest motiu, enfeinats tastant ta-
pes de pernil, molts fans es van situ-
ar en les seves posicions l’últim mi-
nut, just per assistir a l’entrada en 
escena de Stuart Murdoch i compa-
nyia amb les primeres cançons de la 
nit la instrumental Judy is a dick slap i 
I’m a cuckoo.
 Les creacions de Belle & Sebastian 
tenen aquestes propietats embelli-
dores, florals, amb poder per trans-
formar estats d’ànim i veure la vida 
a través de vidres feliçment retocats. 
A Porta Ferrada van sonar en una 
versió expeditiva i, a la vegada, enri-
quida pel quartet de corda i la trom-
peta sumats a la causa; músics reclu-

tats a Barcelona, seguint el mètode, 
durant aquesta gira, de comptar 
amb reforços captats a cada plaça. 
Un d’aquests, que respon al nom 
d’Heribert, va traduir al català i el 
castellà el parlament inicial de Mur-
doch. «Recordo quan vam començar 
a actuar a Barcelona, l’any 1997», va 

apuntar evocant la seva estrena al 
BAM d’aquell any, a la plaça del Rei. 
«¡Hem vingut molt per aquí!».
 Amb aquest frondós, no ostentós, 
reforç instrumental, Belle & Sebasti-
an va cobrar forma d’orquestra pop 
rendida a un catàleg de cançons 
d’extrema sensibilitat que van supe-

rar el tràngol de veure’s exposades 
en un espai ampli. La seva manera de 
fondre racons melòdics i lleugeresa 
rítmica va funcionar en un reperto-
ri que va mirar en bona part al pas-
sat, als 90, en peces com Like Dylan in 
the movies, My wandering days are over i 
She’s losing it. Amb cites a partitures 

amagades de la seva discografia, 
com la cara B (I believe in) travellin’ light 
i només un parell de mencions al seu 
últim disc, Write about love, que ja té 
quatre anys. El grup publicarà un 
nou disc l’hivern que ve («molt polí-
tic», va anunciar Murdoch, suposem 
que amb ironia), però en aquesta gi-
ra s’absté d’avançar material, amb la 
qual cosa el seu pas a Porta Ferrada 
va tenir alguna cosa de greatest hits.

TROMPETA VICTORIOSA / Les cordes van 
aportar una capa de seda a les can-
çons sense passar-se d’esteticistes, i 
la trompeta va tenir el seu moment 
de lluïment a Dog on wheels. Stuart, 

La banda 
escocesa va 
comptar al 
festival amb un 
quintet de cordes 
i vent reclutat 
a Barcelona

Belle & Sebastian, a l’escenari de Porta Ferrada.

XAVIER CASALS

partidari d’una Escòcia indepen-
dent, va treure una bandera de la hi-
potètica «nació Belle & Sebastian», 
va dir, a Piazza New York catcher i va 
baixar a la pista per convidar efusi-
vament una trentena de fans a ocu-
par l’escenari i a ballar durant una 
celebrada The boy with the arab strap, 
seguida de la molt happy flower Legal 
man, amb els seus assolellats «papa-
pàs». Celebració de la vida que el 
grup va matisar amb Get me away 
from here, I’m dying i Me and the major, 
rescats del clàssic If you’re feeling sinis-
ter. Triomf del pop i gesta indie a Por-
ta Ferrada. H

  

  

Vibrant  ‘Andrea Chénier’
CRÒNICA La nova producció de l’òpera de Giordano emociona 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
PERALADA 

Va ser la nit dels Álvarez (el tenor 
Marcelo i el baríton Carlos), però 
igualment la d’una exultant sopra-
no Csilla Boross, brillant substituta 
d’Eva-Marie Westbroek. El trio de 
protagonistes d’aquesta coproduc-
ció de Peralada amb l’ABAO-OLBE de 
Bilbao de la joia del verisme Andrea 
Chénier va estar a l’alçada del repte. 
L’òpera de Giordano va brillar amb 
tota la seva esplendor gràcies a les 
veus, però també al muntatge d’Al-
fonso Romero, que ha sabut emmar-
car el convuls clima de la Revolució 
Francesa en un espai clàssic però 
ben dissenyat. Marco Armiliato, al 
capdavant de l’orquestra del Liceu, i 
José Luis Basso, amb la seva encerta-
da direcció del cor en el seu comiat, 
van complir amb el seu paper.
 Tot va fluir amb agilitat. Un sump-
tuós palau, esquerdat al sostre, situa 
immediatament l’acció en la deca-
dència d’una noblesa que viu aliena 
a les demandes d’un poble assedegat 
de justícia. És un món que s’enfonsa, 
cosa que simbolitza un terra incli-

nat i sostingut per febles estructures 
com si fossin les d’un vaixell que va 
a la deriva.
 Passen quatre anys de l’inici de la 
revolució i el segon acte reflecteix el 
caos absolut i l’ambient de terror de 
l’època. La guillotina no para i les 
perruques i vestits dels nobles s’acu-
mulen a l’escenari. Romero aconse-
gueix que l’escenografia sigui un 
personatge més i al final reutilitza 
els espais palatins per albergar un 
tribunal i una presó.
 En aquest rerefons de lluita de 
classes discorre la dramàtica histò-
ria d’amor que protagonitzen el po-

eta revolucionari i l’aristòcrata Mad-
dalena de Coigny amb el gelós i pia-
dós Gérard com a tercer element del 
triangle.
 Marcelo Álvarez, un tenor com 
els d’abans, va compondre un bon 
Chénier. Sòlid, segur i sensible va 
emocionar amb l’improvviso del pri-
mer acte, a l’ària Come un bel di di mag-
gio o en el magnífic duo amb Boross, 
abans de ser executats, Viva la morte 
insieme. Un aclamat Carlos Álvarez 
va ser un magnífic Gérard, demos-
trant el seu bon moment vocal, a 
més d’una elegància i prestància es-
cèniques de primera.
 Boross, de cristal·lins aguts i un 
bon centre, va ser una completa 
Maddalena que va enlluernar a la cè-
lebre La mamma morta. Una sorpresa 
tan grata com la del treball del repar-
timent amb una estupenda Nuria 
Lorenzo com a Madelon, a més del 
bon nivell de Francisco Vas, Mireia 
Pintó i Vicenç Esteve Madrid. El festi-
val de Peralada va dedicar la funció a 
Carlo Bergonzi, desaparegut dissab-
te, un dels grans Chénier de la histò-
ria de l’òpera. H

Marcelo Álvarez, 
Csilla Boross 
i Carlos Álvarez 
van brillar en 
els seus papers 
protagonistes 
a Peralada


