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Lloc i data: Santa Maria del
Mar (26/7/2014)

JORGE DE PERSIA

Johann Sebastian Bach acaba
de passar uns dies a Barcelona;
se l’ha vist deambular per la ciu-
tat vella, sense perruca, això sí.
El va animarmolt veure’s en es-
cultura a la façana del Palau de
la Música, i fins i tot, acompa-
nyat del seu fill Carl Philip, s’hi
va fer fotografies. No va deixar
de comentar que havia tingut
un dels seus millors amics en
aquesta ciutat, Pau Casals.
Bach, com sabem, s’ha actua-

litzat en totes les èpoques que
l’han succeït. Un melòman a la
porta del Palau recordava els
Bach simfònics de Karl Richter,
i si bé hi ha projectes ambicio-
sos de futur a la casa de la músi-
ca, també comentava el buit
bachià de molts anys. I el ma-
teix Johann Sebastian, veient
també la recuperació de la seva
imatge sonora amb instruments
i tècniques d’època, pensava:
“Coses d’aquest segle, intenta
una síntesi del passat potser per
la incertesa del futur”. Però ell
sí que ho tenia molt clar, i no
dubtava a provar els avenços
tècnics de l’època, i més encara,
compondre com la filosofia, sen-
se especificar per a quin tipus
d’instrument. I molt d’això va
poder constatar-ho deambulant
per alguns dels llocs on aquesta
setmana l’homenatjaven: una
cantata com la BWV 9 “Ens ha
arribat la salvació...” enmig de
la litúrgia catòlica, o de la “litúr-
gia melòmana” el dia abans
d’omplir de forma impressio-
nant la nau de Santa Maria del
Mar, amb portes obertes a tots
els qui en volguessin gaudir i
sentir-s’hi bé.

Això i molt més va ser el que
vam tenir en aquesta edició de
Bachcelona. La cantata a Santa
Maria del Mar la va fer el Cor
BZM, el cor participatiu, i un
quartet formidable de veus solis-
tes: Aina Martin, Cristina Segu-
ra, Juan Bertrand i Vincent de
Soomer, i un petit grup instru-
mental molt eficaç –faltava una
mica de cos a la corda alta, i vi-
brato al violoncel–, amb un pa-
rell d’excel·lents solistes de Le
Tendre Amour, grup que dies
abans havia fet amb brillantor (i
la qualitat de la soprano Rosi-
que, amb l’oboè d’amor de Katy
Elkin i Sébastien Perrin a la flau-
ta) la cantata de casament BWV
210 a Santa Maria del Pi i a Sant
Just i Pastor.
I l’observador Carl Philip, de

qui també es van fer obres, va
preguntar si encara hi havia pira-
tes a Barcelona en veure un jove
violista de bon so que lluïa un
anell al nas. Va somriure el se-

nyorBach, que el dia anterior ha-
via escoltat el bon treball que li
van dedicar al Pi els seus col·le-
gues del molt llunyà –per a ell–
Teatre del Liceu, amb l’ex-
cel·lent cel·lista Clara Pouvreau.
Enorgulleix l’ètica professional
d’aquest grup. També hi va ha-
ver un racó per al Bach íntim
amb el gran llaütista Andreas
Martin, que va reflexionar sobre
les transcripcions i l’escriptura
de Bach per a llaüt amb elegàn-
cia i claredat.
Quan Bach marxava donant

la mà al seu fill rumb al port, di-
uen que el van sentir que deia
amb il·lusió “fins l’any que ve”.c

MÚSICA BARROCA

Andrea Chénier

Autor: Umberto Giordano
(1896), sobre llibret de Luigi Illi-
ca.
Intèrprets:Marcelo Álvarez
(Chénier); Carlos Álvarez
(Gérard); Csilla Boross (Madda-
lena); Nuria Lorenzo (Comtessa
de Coigny); Valeriano Lanchas
(Roucher); Mireia Pintó (Bersi);
JoséM. Díaz (Fléville/Fouquier
Tinville); Àlex Sanmartí (Matt-
hieu); Francisco Vas (Incroya-
ble); Vicenç Esteve Madrid
(L’abate); Marc Pujol (Major-
dom / Schmidt, carceller).
Antoni Duran (Dumas). Cor (di-
rector JoséLuis Basso) i Orques-
tra del Gran Teatre del Liceu.
Director:Marco Armiliato
Direcció d’escena: Alfonso Ro-
mero. Amb Ricardo
SánchezCuerda (esce-
nografia); Gabriela Sa-
laberri (vestuari i ca-
racterització); Félix
Garma (llums).
Lloc i data: Auditori
Parc del Castell de
Peralada (26/7/2014)

ROGER ALIER

Muntar un espectacle
operístic de l’enverga-
dura d'aquest Andrea
Chénier al festival de
Peralada només es pot
entendre si es té pre-
sent que al darrere del
repte hi ha els molts
anys d’experiència operística
del país, amb un equip destacat
de cantants joves que poden as-
sumir els papers importants se-
cundaris, i amb un cor i una or-
questra que són capaços de
col·laborar amb eficàcia en la ini-
ciativa. Així, i (ai las), per a una
sola funció, s’ha desplegat un
cop més la màgia d’una verita-
ble òpera per al festival de

Peralada, l’únic capaç d’assumir
aquests reptes en el panorama
estival de Catalunya.
L’equip de cantants tenia tam-

bé unes quantes joies vocals al
capdavant: Marcelo Álvarez, el
tenor argentí que d’aquí poc can-
tarà el paper de Chénier (un
dels seus preferits, pel que sem-
bla), al Metropolitan de Nova
York. A Peralada va començar
la seva actuació amb una mica
de precipitació, i per això en el
seu gran número del primer ac-
te, l’Improvviso, va denotar algu-
na inestabilitat en la línea de
cant, però ben aviat es va apreci-
ar la qualitat d’una veu de tim-
bre esplèndid i amb capacitat
per enfrontar-se a les frases de
gran impuls que imposa l’estil
verista al qual pertany l’òpera.
Molt espectacular la seva inter-
venció del tercer acte, quan es

defensa davant el tribunal, i en-
cara més l’esplèndida Come un
bel dì di maggio de l'acte final.
Va ser molt ben rebut també

el barítonCarlosÁlvarez, en ple-
na glòria vocal com a Carlo
Gérard, el revolucionari enamo-
rat de Maddalena, que ja en el
primer acte es va fer notar en
els episodis del majordom rebel
i que va fer una defensa de Ché-

nier en el tercer que va provo-
car aplaudiments de mans i
peus, com passa a Peralada en
les grans ocasions.
Csilla Boross, soprano honga-

resa avalada pel cèlebre direc-
tor RiccardoMuti i per les múl-
tiples distincions obtingudes en
diversos certàmens, és el tipus
de soprano spinto que reque-
reix el paper de Maddalena (el
paper que el dia llunyà de l’es-
trena, el 1896, a la Scala deMilà,
va cantar la soprano catalana
Andreua-Avel·lina Carrera); al-
gun lleu incident en la famosa
ària La mamma morta no va al-
terar en absolut la seva qualifi-
cada intervenció comaprotago-
nista i el duo final amb Andrea
(Viva lamorte insiem!, tan cone-
gut del públic català (que el va
sentir sovint en les veus de Ca-
ballé-Carreras) va arrodonir to-

talment la funció.
La producció, basa-

da en un espai envol-
tat de finestrals, enca-
ra que en el primer ac-
te va semblar una mi-
ca inestable (la gran
làmpada, sobretot), es
va anar consolidant
durant l’espectacle i
va aconseguir el con-
sens del públic. Citem
coma especial la tasca
del tenor Francisco
Vas com a Incroyable,
el primitiu Matthieu
d’Àlex Sanmartí , el ro-
dó Valeriano Lanchas
com a Roucher i la
creïble mulata Bersi

deMireia Pintó. L’orquestra i el
cor van donar mostres de cohe-
sió instrumental i vocal sota la
guia del ben conegutMarco Ar-
miliato i del director coral José
Luis Basso.
Aquesta producció no s’hau-

ria de deixar perdre en els nú-
vols del temps i s’hauria de re-
muntar en l’olor de multituds
que mereix.c

Csilla Boross i Marcelo Álvarez en una escena

Bach ha passat uns
dies a la ciutat; se
l’ha vist deambular
pel nucli antic, sense
perruca, això sí
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