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Profundahumanitat

Ja perdonareu la cronista si
aquest acaba sent un relat massa
parcial del que va passar ahir a la
nit al festival Castell de Peralada,
on el colofó d’un cap de setmana
de luxe, amb la presència de l’En-
glish National Ballet, l’hi va posar
el poderós cantant bavarès Jonas
Kaufmann. Sí, the one and only.
La pluja no es va presentar ahir

a la tarda a Peralada, cosa que en
aquest cap de setmana d’agost no
significava res de bo: els dos dies
anteriors, la tempesta vespertina
va garantir als de Tamara Rojo
funcions sense rastre de núvols.
Kaufmann també estaria de sort?
La seva jornada havia començat

amb un pla de relax i platja per
l’Empordà... Us ho imagineu? Per
després enfundar-se en un frac i
sortir a escena davant un públic
disposat amostrar el seu entusias-
me. Kaufmann ja és, sens dubte,
l’amo de tot plegat. L’amo del fir-

mament operístic. Des que el
2006 va debutar al Metropolitan
de Nova York amb La Traviata, la
carrera d’aquest tot terreny, que
té en equilibri totes les caracterís-
tiques que ha de reunir un artista
per ser una estrella, ha anat expe-

rimentant una evolució molt in-
tel·ligent. Després d’haver supe-
rat una forta crisi vocal als anys
noranta que va posar en perill la
seva projecció, Kaufmann ha sa-
but fer que el temps jugui a favor
seu: la veu se li ha carregat dema-
duresa i d’un ventall més ric de
matisos. Una habilitat que, afegi-
da a la seva capacitat actoral, aca-
ba subjugant el públic.
Ho va demostrar a Peralada,

després d’una accidentada entra-
da amb “Lo l’ho perduta... lo la vi-
di” de Don Carlo –l’òpera que el
2013 el va situar al top artístic de
la Royal Opera House de Lon-
dres–, que per certa descompensa-
ció de l’orquestra no va lluir prou.
Es va reafirmar, però, amb l’ària
deManrico “Ah si, benmio coll’es-
sere” d’Il Trovatore. Verdi va ser
la gran aposta de la primera part
d’aquest concert d’àries concebut

per al públic de Peralada. El can-
tant alemany va voler evitar repe-
tir el repertori del 2012 i va disse-
nyar un programa exigent, tot i
que si alguna cosa ha après amb
els anys és que ha de considerar el
millor per a si mateix al marge
dels milions de fans. I aquí va op-
tar per intercalar obertures d’òpe-
res amb àries, una a una.
Kaufmannva seguir el camí ver-

dià en interpretar la difícil “La vi-

ta è un inferno all’infelicce...” de
La forza del destino, un títol que
ha cantat aquests dies al seu Mu-
nic natal, on, per cert, va can-
cel·lar per fatiga l’última funció,
cosa que va fer posarmolt nervio-
sos els seus fans de Peralada. I va
arribar al descans amb la tan senti-
da “Ô souverain, ô juge, ô père”
deLeCid, deMassenet, on va des-
tacar com el gran tenor del reper-
tori francès –versàtil i poliglot,
ell– i de personatges turmentats.
La seva presència, la tècnica i la

capacitat per transmetre senti-
ments van arribar a noves cotes
dramàtiques a la segona part.
Amb l’Orquestra de Cadaqués di-
rigida pel seu col·lega JochenRie-
der, l’estrella va oferir el monòleg
de Siegmund de La valquíria;
“Amfortas!DieWunde!” deParsi-
fal, i un parell de lieder de Wag-
ner que van tornar boja l’audièn-
cia. I el president Mas i el conse-
ller Mascarell en gaudien des de
la llotja quan van arribar els bisos:
“Donna non vidi mai”, de Manon
Lescaut –allò s’esfonsava–. segui-
da de Il lamento di Federico, més
una de les melodies alemanyes
del nou CD (Paganini, de Franz
Lehár), per concloure amb l’ope-
reta Das Land des Lächeins. Se-
nyor Kaufmann, és a casa seva.c

CRÍT ICA DE BALLET

OVACIONS

El públic esfonsa
l’auditori amb les
fervents ovacions i
picades de peus

Jonas Kaufmann durant el concert d’àries d’òpera amb l’Orquestra de Cadaqués dirigida per Jochen Rieder, a Peralada

Una de les coreografies de Coppélia a Peralada

Coppélia / Homenatge a
Nuréiev i commemoració de
la Primera Guerra Mundial.
Directora artística i
ballarina principal: Tamara
Rojo. English National Ballet

Lloc i data: Festival Castell
de Peralada (1 i 2/VIII/2014)

JOAQUIM NOGUERO

ComelDr. Coppelius, podem ima-
ginar quenomés la tècnica transfe-
rirà energia vital, gràcia i alegria a
un cos mecànic, però seria fals: o
hi ha una ballarina de debò quepo-
si el seu organisme al servei d’a-
quella aparença maquinal de per-
fecció o unamàquina qualsevol no
deixarà de semblar-nos una andrò-
mina rígida, una molla en tensió

que en elmillor dels casos catapul-
ta el cos més amunt o més ràpida-
ment, però no el fa més bell per-
què la bellesa és subjectivament
humana, una qüestió d’expressivi-
tat i de percepció. Fins i tot, de fe-
blesa i de fragilitat. Per això, aCop-
pélia, una ballarina de quaranta
anys com Tamara Rojo està més
juganera que mai, expressiva i se-
rena, madura en el que ara sap do-
nar demés infantil i ingenu al per-
sonatge. I per això també, en con-
trast amb ella, el seu galant, el di-
nàmic Yonah Acosta, brilla molt
menys des de l’exhibició. La joven-
tut el fa destacar en els salts, mos-
tramenys seguretat en els girs per
la tendència a inclinar-se, i resulta
un punt divertit en la interpreta-
ció jovial del personatge, però és
lluny de l’equilibri tècnic i expres-
siu de la seva companya.

Tamara Rojo guanya com a ba-

llarina commés cap i comunicabi-
litat hi posa. Això no treu especta-
cularitat a les variacions individu-
als, amb moments tècnics memo-
rables tant aCoppélia com a la ga-
la de dissabte. En el pas a dos del
segon acte de Giselle, Alison

McWhinney va dotar el seu perso-
natge d’una aura deliciosa. Tam-
béLaurretta Summerscales com a
cigne negre, mentre avançava cap
al públic amb una llarga sèrie de
piruetes amb doble fueté. Quan
les ballarines s’aixecaven sobre la

punta en attitude semblaven clava-
des a terra. Així que els especta-
dors que van anar a Peralada per
l’herència clàssica del ballet no
van quedar defraudats. Però la
companyia és molt més que això:
malgrat la qualitat individual, el
grup agafa protagonisme de cos
viu. Mai no ha tingut tant de sen-
tit com en casos així parlar de cos
de ball. Va ser evident en tots dos
programes. Sobretot Dust, d’A-
kramKhan, quan convertia el con-
junt en un sol cos ondulant, amb
organicitat pròpia.

Les coreografies contemporàni-
es, al·legats contra la violència de
la guerra, van destacar per la
tècnica en bé de l’expressivitat
emocional, tant els duets lírics per
partida triple de No man’s land
com l’individu contraposat al grup
en l’entorn més inhòspit de Dust.
Bona manera de ser fidels al llegat
de Nuréiev: la perfecció al servei
de la humanitatmés profunda. Sen-
se això, l’art seria la quimera del
Dr. Coppelius. Una enganyifa.c

INMA SÁINZ DE BARANDA

ETAPA INTERESSANT

El temps ha jugat a
favor del tenor: la veu
ha guanyat maduresa
i riquesa de matisos

Peralada

MIQUEL GONZÁLEZ

El tenor bavarès subjuga el públic de Peralada
rubricant un vertiginós cap de setmana amb la
seva versàtil interpretació d’àries operístiques

Kaufmann, l’amo
detotplegat

Maricel Chavarría
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