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Música per a totes les orelles

BELLE AND SEBASTIAN

La ja veterana banda pop escoce-
sa porta avui al Festival de la Porta 
Ferrada (Sant Feliu de Guíxols) les 
seves cançons infeccioses amb lle-
tres cultivades. Parlem per telèfon 
amb el seu teclista, Chris Geddes. 

–¿Com és el repertori de la gira?
–Bastant semblant al que vam fer 
l’any passat [quan se’ls va poder 
veure a Sant Sebastià, Benidorm i 
Burgos]. Ara mateix estem gravant 
nous temes, però no hem tingut 
temps per assajar-los i incloure’ls 
en el xou. 

–¿Pot explicar-nos alguna cosa so-

bre el nou àlbum? 
–La veritat és que prefereixo no 
dir massa. És molt aviat. No sorti-
rà fins a començaments de l’any 
que ve. Tant de bo puguem tornar a 
Barcelona per tocar aquelles noves 
cançons. És tot el que puc dir. 

–¿No els agrada parlar d’una cosa 
que no està acabada?
–Sí, és una mica això. Les cançons 
solen canviar un munt durant la 
gravació, i estem justament en 
aquest punt.

–A l’abril van versionar el clàssic de 
l’AOR dels vuitanta Don’t stop be-
lievin’, de Journey, popularitzat re-
centment per la sèrie Glee, durant 
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«Som una 
banda pop, 
simplement»

Barricades, palaus destruïts i aris-
tocràtiques perruques passades per 
la guillotina. La Revolució france-
sa arriba avui al Festival Castell de 
Peralada amb Andrea Chénier, òpera 
verista d’Umberto Giordano i un tí-
tol d’allò més oportú per a aquests 
temps de revolta econòmica i de pen-
sament. «És un missatge a la socie-
tat d’avui; 220 anys després d’aque-
lla insurrecció continuem cometent 
els mateixos errors». Ho explica el 
baríton Carlos Álvarez, que acom-
panya el tenor Marcelo Álvarez –de-
butant al festival com el protagonis-
ta Chénier– i la soprano hongaresa 
Csilla Boross (substituta d’Eva-Maria 

Westbroek, que va cancel·lar per mo-
tius de salut) en la primera òpera 
muntada íntegrament –decorats, 
vestuari...– als tallers de Peralada. 
Una dada també revolucionària.
 «El festival ha arriscat muntant 
una producció amb molts mitjans i 
un elenc de luxe; un repte enorme 
per a qualsevol teatre. És una heroï-
citat en aquests temps», valora el di-
rector escènic, Alfonso Romero, que 
firma una posada en escena conce-
buda «com un personatge més». «No 
volia que fos només un decorat, si-
nó que formés part de la dramatúr-
gia i evolucionés amb la història», 
diu. Romero ha dissenyat un terra 
inclinat com a símbol del naufragi 
d’aquell món de luxe i excessos. 
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La Revolució 
ja és a Peralada
Marcelo Álvarez protagonitza l’òpera sobre 
la revolta francesa que dirigeix Alfonso Romero

‘ANDREA CHÉNIER’

 Dividida en quatre actes, la his-
tòria –amb llibret de Luigi Illica, ha-
bitual col·laborador de Puccini– es-
tà inspirada en la vida del poeta An-
dré Chénier, executat l’any 1794, i 
es presenta com un drama romàntic 
en el qual el poeta i el servent Carlo 
Gérard (Carlos Álvarez) es disputen 
l’amor de la jove noble Magdalena 
de Coigny (Boross, en el seu debut a 
Espanya). La noia veurà com el seu 
luxós palau i la seva vida s’esquer-
den davant la sublevació del poble.

Orquestra i cor del Liceu

Va ser una soprano catalana –Andre-
ua-Avel·lina Carrera– la primera 
Magdalena d’aquesta òpera estrena-
da a Milà l’any 1896 i poques vega-
des representada a Catalunya. L’últi-
ma vegada va ser l’any 2007, al Liceu, 
també amb Álvarez com l’idealista 
Gérard, «un personatge molt prò-
xim», destaca el baríton. Ara torna 
en una coproducció del festival em-
pordanès (que ha millorat l’acústica 
de l’escenari) i l’ABAO-OLBE, òpera 
de Bilbao, en la qual participa sota la 
batuta de Marco Armiliato l’orques-
tra i el cor del Liceu. Serà el comiat 
del director del cor, José Luis Basso, 
abans de la seva marxa a l’Òpera de 
París. H


