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Prodigiosa expressivitat
CRÒNICA Xavier Sabata triomfa amb Händel a Peralada

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
PERALADA

T
an furiós com delicat, tan 
intens com dúctil i homo·
geni. Xavier Sabata (Avià, 
Barcelona, 1976) segueix 

fent passos ferms en la seva cada ve·
gada més consolidada carrera inter·
nacional de contratenor. Després 
del seu èxit amb Bad guys, interpre·
tant els malvats de les òperes de 
Händel, ha tornat a aquest geni del 
barroc en el seu debut divendres al 
Festival Castell de Peralada amb 
l’eix central d’Orlando (HWV 31), 
obra inspirada en el cèlebre poema 
èpic de Ludovico Ariosto. L’absolut 
domini de l’expressivitat dramàti·
ca d’aquest artista, dotat d’una veu 
de matisos foscos no gaire gran pe·
rò ben projectada, va captivar els es·
pectadors. Després de la interpreta·
ció de la propina Cara sposa, amante 
cara de Rinaldo, el públic dret va pre·
miar la seva actuació amb unes acla·
macions merescudes.
 La nit tempestuosa, un bon 
fons ambiental per al desenvolu·
pament del programa Furioso o re-
re les passes d’Orlando, no va ser impe·
diment perquè s’omplís l’església 
del Carme. La consellera del Cultu·
ra del Govern Basc, Cristina Uriar·

te, i el director del Teatro Real, Joan 
Matabosch, estaven entre els que 
no es van voler perdre el tour de force 
händelià del cantant català. Saba·
ta, ben acompanyat per l’orques·
tra d’instruments històrics Vespres 
d’Arnadí dirigida amb bon pols per 
Dani Espasa, es va enfrontar amb la 
seguretat que li donen els seus re·
cursos tècnics al compromès reper·
tori escollit.

regut d’una extrema bellesa. La in·
terpretació, a càrrec de l’orquestra,  
del Concerto grosso en sol mayor va po·
sar a prova el seu domini d’aquest 
repertori.

INCURSIÓ VIVALDIANA / Però va ser a la 
segona part on va créixer la intensi·
tat de l’actuació del contratenor. Ah, 
Stigie larve, el lament amb què el pro·
tagonista expressa la seva bogeria 
pel que considera una traïció d’An·
gélica, va caldejar el clímax de la sa·
la. Una incursió en l’Orlando furioso 
de Vivaldi no va fer sinó donar força 
al contingut programàtic de la cita. 
Tempesta i calma es fonen en l’al·
legat musical. Després del Concert 
per a dues trompes en fa major, Sabata 
va emprendre amb plenitud expres·
siva Verdi allori sempre unito i Fammi 
combatere, on un exultant heroi, que 
es debat entre el desig de venjança i 
l’idealisme, està disposat a comba·
tre monstres i enderrocar muralles 
per conquistar l’estimada.
 A l’ària de Rinaldo del bis final, el 
cantant va exhibir riquesa cromà·
tica, domini de les agilitats i pro·
funditat emocional. Un gran reci·
tal que acredita la continuïtat de les 
selectives apostes de la mostra per a 
aquest màgic recinte. H

El contratenor exhibeix 
el cromatisme dels seus 
recursos dramàtics amb 
‘Orlando’ com a eix

 La descripció del desengany 
amorós d’Orlando al comprovar 
que la seva estimada princesa An·
gelica està enamorada de Medoro 
va traçar la línia argumental del re·
cital. Àries com Imagine funeste..., Già 
per la man d’Orlando... i Cielo! se tu il 
consenti van omplir d’emoció i fú·
ria la primera part. Se l’inganno sor-
tice felice d’Ariodante –l’única peça 
de Bad guys inclosa en el recital– va 
completar la coherència d’un recor·

33 Xavier Sabata, al festival de Peralada.

TOTI FERRER

Dos nous 
premis Eisner 
per a David Aja
3Els Oscars del còmic reconeixen el 
treball del dibuixant d’‘Ojo de Halcón’

EL PERIÓDICO
BARCELONA

David Aja (1977) no podia somi·
ar un millor colofó a la sèrie Ojo 
de Halcón (Panini, en anglès Haw-
keye), que el dibuixant val·lisoletà 
i el guionista Matt Fraction ja han 
anunciat que tancaran després 
dels dos pròxims números, que 
sumar gràcies a ella dos 
nous premis Eisner als que 
ja va guanyar l’any passat 
a la Convenció Internaci·
onal de Còmics de San Di·
ego (Comic·Amb). Però 
pot ser que l’èxit de la sè·
rie de l’heroi de Marvel no 
es quedi aquí ja que fa poc 
més d’una setmana tam·
bé va ser nominada per als 
també prestigiosos pre·
mis Harvey, que s’entrega·
ran al mes de setembre, en 
les categories de millor di·
buixant, millor guionista 
i millor colorista.  
 «És una bogeria», ma·
nifestava ahir Aja, des·
prés de saber que era gua·
nyador dels Eisner com 
a millor portadista (que 
ja va aconseguir el 2013) 
i com a millor número  
–per la història Lo mío es la 
pizza (Pizza is my business)–. 
«És un número molt espe·
cial, molt estrany, vam ar·
riscar molt. Mentre l’estava fent 
no sabia si el podria entendre al·
gú». Cada número, va reconèixer, 
«ha sigut una aposta al més difí·
cil encara». 
 Als Eisner, considerats els Os·

cars del còmic, també estaven nomi·
nats aquest any dos espanyols més, 
el saragossà José Domingo, per Aven-
turas de un oficinista japonés (Bang), 
com a millor material internacional 
(que es van emportar Jacques Tardi i 
Jean·Pierre Verney per ¡Puta guerra!), 
i la gallega Emma Ríos, com a por·
tadista i dibuixant de Pretty Dealdly 

(Image). La sèrie Saga (Planeta DeA·
gostini), de Brian K. Vaughan i Fio·
na Staples, va ser la gran triomfado·
ra a la Comic·Amb, aconseguint tres 
guardons (sèrie regular, guionista i 
artista multimèdia). H

FIRA DE LA HISTORIETA A SAN DIEGO 

33 Vinyeta d’‘Ojo de Halcón’, per David Aja.


