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El Cor Jove de l’Orfeó Català adapta al català  
‘Saule, Perkons, Daugava’, l’himne letó de la Via Bàltica
El Cor Jove de l’Orfeó Català ha adaptat al 
català la cançó Saule, Perkons, Daugava, que 
el 1988 es va convertir en l’himne letó de la 
Via Bàltica, la inspiració de la Via Catalana a 
favor de la independència que va convocar 
l’any passat l’Assemblea Nacional per la Diada. 
La versió del Cor Jove s’ha penjat a YouTube 

amb subtítols en l’anglès. Tot i que la 
interpretació del Cor Jove respecta la música 
original de Martins Brauns, la lletra s’ha 
substituït pel poema de Miquel Martí i Pol 
Meditació última. El vídeo és a la xarxa  
des de divendres i ahir ja tenia més de  
22.000 visites.

‘Andrea Chénier’ FESTIVAL DE PERALADA 
226 DE JULIOL 

U
n títol com Andrea Ché-
nier és idoni per il·lus-
trar la vocació eminent-
ment lírica que el Festi-
val de Peralada ha recu-

perat sota la direcció d’Oriol Aguilà. 
L’obra mestra de Giordano és un 
melodrama apassionat servit per 
una partitura amb àries i duos de 
gran brillantor. El rerefons històric, 
amb una doble crítica a la decadèn-
cia aristocràtica i als excessos de la 
Revolució Francesa, pot donar peu 
a lectures dramàticament incisives, 
però desenganyem-nos, cap exege-
si sociopolítica podrà mai substitu-
ir l’excitació visceral d’escoltar tres 
grans veus capbussant-se en les me-
lodies memorables que ragen a doll 
des de l’escenari. I tres grans veus 
van ser les que va reunir Peralada.  

Andrea Chénier, poeta. Aquesta 
és la descripció del personatge titu-
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Peralada aplega tres 
grans veus per a un 

drama revolucionari

lar i aquesta va ser la forma com el 
va interpretar Marcelo Álvarez. El 
tenor argentí va oferir una inexhau-
rible capacitat per al matís, per a la 
coloració d’unes frases exposades 
sempre amb una extrema elegància. 
Els moments més dramàtics porten 
una mica al límit uns recursos que, 
sense ser els ideals d’un líric spinto, 
mantenen la bellesa vellutada del 
timbre, com bé va fer valer, més en-
cara que en un abrandat Improvvi-
so, en un immarcescible Come un bel 
dì di maggio.  

Una debutant Boross 
La soprano hongaresa Csilla Boross 
no només debutava a l’Estat, tam-
bé encarnava per primer cop Mad-
dalena de Coigny. La veu té un vo-
lum cabalós, a vegades un punt des-
controlada en l’agut en fort, però 
amb capacitat per al recolliment. 
L’infantilisme de l’acte primer va 
donar pas a una composició més 
madura que va tenir bona plasmació 
en una apreciable La mamma mor-
ta, tot i un temps un punt exànime. 
Cert és que tant Boross com Álvarez 
van arribar justos de forces al duo 
conclusiu: el si natural que el tanca 
no va ser el so més gloriós de cap 

dels dos, però una nota mai desau-
toritza tota una interpretació. 

La recuperació de Carlos Álvarez 
és una de les millors notícies del 
món operístic dels últims anys. En 
un esplèndid estat de forma, el barí-
ton malagueny va ser un Gérard 
modèlic, incisiu en les seves invec-
tives contra la noblesa, ple d’autori-
tat com a líder revolucionari i d’una 
franca eloqüència a l’hora d’abordar 
les seves contradiccions internes a 
Nemico della patria?, un dels mo-
ments més àlgids. L’àmplia nòmi-
na de secundaris va combinar ben 
ajustades interpretacions (la Bersi 
de Mireia Pintó, el Mathieu d’Àlex 
Sanmartí, l’Increïble de Francisco 

L’opera Andrea Chénier va oferir al públic de Peralada la possibilitat de capbussar-se en 
les grans veus de Marcelo Álvarez, Csilla Boross i Carlos Álvarez. MIQUEL GONZÁLEZ (PERALADA)

Vas) amb d’altres de subestàndard 
(Comtessa i Madelon, Fléville). 

Marco Armiliato va dirigir amb el 
seu bon ofici provat, optant per l’efi-
càcia abans que pel refinament so-
nor –que una irregular orquestra 
del Liceu tampoc no hauria pogut 
oferir–, tot i que al preu d’un fragor 
excessiu, mentre que el cor del tea-
tre tancava amb bona nota l’etapa 
Basso. Amb una premissa tan sim-
ple com efectiva, la degradació pro-
gressiva de l’ambient palatí inicial, 
l’hàbil muntatge d’Alfonso Rome-
ro és ben llegívol. Fins i tot sembla 
un luxe exagerat per a una sola fun-
ció. Sort que és una coproducció 
amb Bilbao.e

Marcelo Álvarez, Csilla Boross i Carlos 
Álvarez protagonitzen ‘Andrea Chénier’

Recuperat 
La bona forma 
de Carlos 
Álvarez és una 
de les millors 
notícies del 
món operístic

Belle and Sebastian munten una festa abans d’encarar el futur
ra i mitja a la seva carrera prioritzant 
les peces up tempo i ballables dels 
primers discos. Es van fer acompa-
nyar per un quintet de cordes i una 
trompeta que, lluny d’ajudar a enno-
blir el so, van ser víctimes d’una so-
norització per moments estrident 
que no feia honor a un repertori far-
cit de matisos i arranjaments mini-
malistes. Això no va minvar l’ambi-
ent festiu entre un públic (més de 
mitja entrada) que semblava cele-
brar que els anys de l’eclosió indie se-
guien vius i que els britànics conti-
nuaven en bona forma, àgils i ma-
durs, tot i les imprecisions. 

No va sonar, però, cap tema del 
nou disc, el novè, que tot just ara es-
tan cuinant. Stuart Murdoch, front-
man i compositor principal, ho va 
justificar amb un esmolat comenta-

ri que convidava a lligar caps amb 
el procés escocès: “El nou disc és 
bastant polític, per això no tocarem 
cap tema en aquesta gira”. La con-
fluència entre el pop folk de fàcil di-
gestió amb els missatges entre líni-
es sempre ha estat una de les seves 
característiques. La fórmula va que-
dar palesa novament amb un reper-
tori en què no van faltar els clàssics 
Like Dylan in the movies, The boy 
with the arab strab, Get me away 
from here, I’m dying o I’m a cuckoo 
i amb peces no tan explotades, com 
la preciosa píndola folk (I belive in) 
travellin’ light. Les sonoritats més 
depurades i menys narratives, com 
I want the world to stop o I didn’t see 
it coming, incloses a Write about lo-
ve, van ser l’única connexió amb el 
futur imminent del grup.e 

La banda escocesa Belle & Sebastian va repassar els 
seus grans èxits a la Porta Ferrada. FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA

Belle and Sebastian ESPAI PORT,  
SANT FELIU DE GUÍXOLS DDISSABTE 26 DE JULIOL 

A
l’escenari amb olor de 
mar del Festival de la Por-
ta Ferrada, que enguany 
celebra la 52a edició, una 
composició gegant amb 

les fotografies en blanc i negre dels 
vuit treballs publicats per Belle and 
Sebastian confirmava que aquell, 
efectivament, seria un concert de 
grans èxits. El sextet de Glasgow, 
emblema del pop independent de 
cambra dels 90, va fer un repàs d’ho-
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