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Aquest cap de setmana
constitueix un magnífic exem-
ple de mostra per comprovar
in situ l’excel·lent i variada
oferta que brinden els escena-

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

P
eralada presenta
aquest dissabte la
seva gran produc-
ció operística de
l’estiu: el drama
verista Andréa

Chénier, d’Umberto Giordano
(1867- 1948), basat lliurement
en la vida del poeta francès que
va ser executat a la guillotina de
laRevolució Francesa... precisa-
ment un 25 de juliol. Convertit
en referència de l’estiu líric eu-
ropeu, el festival empordanès,
que coprodueix en aquesta oca-
sió ambABAO-OLBE (l’associa-
ció bilbaïna d’amics de l’òpera;
63 temporades, es llança per pri-
mera vegada a construir l’esce-
nografia en tallers locals, una

manera de tornar a homenatjar
PacoFontanals,mestre i innova-
dor de la direcció tècnica i pare
de l’escenari de Peralada, que
va morir, l’any passat. I ho fa
amb una òpera de repertori que
no és en tot cas entre lesmés re-
presentades: el Liceu, sense
anar més lluny, la va rescatar
després de 22 anys d’absència
el 2007, amb José Cura, Debo-
rah Voigt i Carlos Álvarez en-
capçalant el repartiment.
“Sempre dic que l’òpera està

desgraciadament d’actualitat,
però si algun títol és paradigmà-
tic del que passa avui ésAndréa
Chénier”, afirma el baríton Car-
losÁlvarez, amb unGerard que
en aquesta obra va fent histò-
ria, ja que l’adolescent idealista
que es converteix en líder de la
revolució i acaba sent víctima
de la seva actuació política és
dels que més l’identifiquen.
“Representar-la –assegura el
cantant malagueny– és una
gest envers el públic i la socie-
tat d’avui. Situacions que pensà-
vem passades ens porten,
gairebé 225 anys després, a co-
metre els mateixos errors, i la
societat queda sense capacitat
de reacció”, comenta.

De l’anunciada parella prota-
gonista, Marcelo Álvarez (Ché-
nier) i Eva Maria Westbroek
(Maddalena deCoigny), esman-
té només a la cartellera el tenor
argentí, ja que la soprano holan-
desa ha causat baixa per malal-
tia i serà substituïda per Csilla
Boross, soprano spinto de veu
homogènia. “És ideal per al pa-

El grup, durant el miniconcert ofert a l’antiga fàbrica Damm el dia de Sant Jordi

Un moment de l’assaig general

El contratenor Xavier Sabata

ElsAmicsde les
Arts tornenambel
seurefrescantpop

ÀLEX GARCÍA / ARXIU
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ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Estan recorrent detingudament
bona part de la geografia catala-
na amb la seva gira actual, i de-
mà serà el torn del festival de
Cap Roig, una de les cites més
rutilants de la temporada esti-
val. De fet, Els Amics de les Arts
tornen a l’escenari del festival
de Calella de Palafrugell dos
anys després de la seva estrena
allà, i ho fan amb un directe
molt atractiu i actualitzat per
presentar amb lesmillors condi-
cions el seu nou àlbum, Només
d’entrar hi ha sempre el dinosau-
re (22 h).
Dani Alegret, Eduard Costa,

FerranPiqué i JoanEnric Barce-
ló es troben en plena gira de pre-
sentació d’una obra a la qual
van donar a llum pels volts de
l’última festivitat de Sant Jordi i
que els ha confirmat com un
dels indiscutibles de l’escena
pop catalana, com amínim si te-
nim en compte l’extraordinària
acollida que estan rebent en els
directes (les entrades del con-
cert de demà estan esgotades
des de fa molts dies). La vetlla-
da tindrà una durada prevista
d’una hora i tres quarts, prou
temps per fer un repàs exhaus-

tiu de l’aquest últim disc, així
com de forces altres hits de la
discografia anterior.
El guitarrista i compositor

Eduard Costa explica que el
tour, que va arrencar el maig
passat, “va molt bé, estem molt
contents. Hi va haver una nit
molt important i emocionant
quan vam actuar al festival Ca-
net Rock, i dilluns vinent en-
trem en una setmana frenètica

en què actuarem dilluns al
Grec, després a Mallorca, a
l’Areny Festival i a Vilanova i la
Geltrú, on compartirem cartell
amb Manel per primera vegada
aquest estiu”. La gira, de mo-
ment, no té data d’acabament
perquè per a ells pràcticament
es troba en les seves primeres
etapes, aquelles en què encara
fanpetites adaptacions de reper-
tori amesura que tasten les reac-
cions del públic.

La intensitat del periple viat-
ger que estan duent a terme per
nombrosos escenaris del país
els obliga a haver d’actuar amb
una tipologia de públics i aficio-
natsmolt diferents, cosa que per
a ells no ha estat mai un obsta-
cle. “Això és el que anomenem
el fengshui de lamúsica, és a dir,
a les set de la tarda et trobes
amb un ambient format per fa-
mílies senceres, a les deu topes
amb un ambient molt més juve-
nil i alegre, o un dia toques en
un enclavament tranquil i molt
bonic i un altre davant una au-
diència de milers de persones
excitades. Però el comú és que
tots aquests públics són molt
agraïts”. Un procés, el de tocar
en viu en circumstàncies molt
diferents (com fer-ho a Cap
Roig o en l’Acampada Jove, que
poc tenen en comú), que con-
sisteix sempre al final “a seduir
el públic, veure com reacciona i
acabar-lo portant al terreny on
saps que tots gaudirem”, explica
Costa.
Els Amics de les Arts ja tenen

al cap l’any que ve, perquè serà
llavors quan compleixin el seu
desè aniversari de vida artística.
En aquest període de temps
s’han convertit en una solidíssi-
ma referència de lamúsica popu-
lar catalana, tant amb els seus di-
rectes, que arrosseguen legions,
com pels seus quatre discos
(Bed & breakfast, Espècies per
catalogar iTenim dret a fer l’ani-
mal, a banda de l’actual), que
han funcionat amb solvència en
temps de crisi. Costa avança;
“Per a aquest aniversari volem
fer alguna cosa realment gran,
com per exemple un espectacle
únic, perquè l’ocasió s’ho me-
reix”.c

‘AndréaChénier’,
la revolució
continua

Cultura

EMPORDÀDEMÚSICA
CAP ROIG

El quartet
presenta al festival
l’àlbum ‘Només
d’entrar hi ha
sempre el dinosaure’

PERALADA

El festival ha
donat a construir
l’escenografia
d’aquesta producció als
tallers de l’Empordà
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A ningú més l’oprimeix la semblança
dels tuits de David Cameron amb
els butlletins patriòtics de l’orwel·lià
Ministeri de la Veritat?

TVE quiere recortar 4,4 millones
en cine español. Luego se gastan
1,1 en Piratas del Caribe. Que dejen
el cine de Hollywood a las privadas.

Renfe, estación de Sants, presento
mi billete digital en el teléfono
y me envían a Última Hora para
imprimirlo. Aquí no vale tecnología.

Juan Gómez Jurado Novel·lista

Le acaban de dar 265 de tus euros
al BBVA. 530 si tienes un hijo que
no cotiza, 795 si tienes dos, como
yo. No te indignes, no pasa nada.

#tuitsdecultura Richard Dawkins Biòleg i escriptor
@RichardDawkins

J.A. Bayona Director de cinema

ris artístics de l’Empordà. Els
festivals de més referència de
la zona, com són Cap Roig,
Castell de Peralada i Porta
Ferrada, despleguen aquests

dies un triplet de temptacions
que cobreixen les expectati-
ves d’un ampli espectre d’afici-
onats: del sempre vitalista
pop català d’Els Amics de les

Arts fins als ritmes elegants i
un punt malenconiosos dels
escocesos Belle & Sebastian,
passant per la gran aposta
operística d’aquest estiu a

Peralada amb Andréa Chénier,
un títol que reconstrueix el
context històric de la Revolu-
ció Francesa i que es caracte-
ritza per un gran desplega-

ment de mitjans. En definiti-
va, una òpera que requereix
totes les forces vives del tea-
tre i que resulta ideal per in-
terpretar a l’aire lliure.

@FilmBayona
Ramon Colom President de Fapae
@colomesmatges@JuanGomezJurado

per”, va comentar Oriol Aguilà,
director artístic del festival. És
el debut espanyol d’una veu que
ha estat escollida reiterada-
ment per Riccardo Muti i que
potser està cridada a ser una de
les gransMaddalenas de la prò-
xima dècada. “Ens agrada tenir
ocasió de presentar veus no-
ves”, afegeix Aguilà.
El muntatge, que al musical

estarà defensat per l’Orquestra
i Cor del Gran Teatre del Li-
ceu sota la direcció de Marco
Armiliato i José Luis Basso –és
l’últim que fa el titular del cor
abans de traslladar-se a l’Òpe-
ra de París–, està concebut per
Alfonso Romero Mora. Aquí el
director d’escena madrileny
diu que s’ha mantingut en la
tradició del títol però tractant
l’escenografia com un perso-
natgemés, demanera que evo-
lucionés amb l’acció i fins i tot
tanqués un cercle: el que al co-

mençament és un saló palatí
de la jove Maddalena es con-
verteix en la seva pròpia presó
en avançar la revolució. “L’es-
cenografia reflecteix la degra-
dació, no volia que fos un sim-
ple marc sinó que tingués per-
sonalitat pròpia”, apunta Ro-
meroMora, satisfet amb la fei-
na que ha aconseguit amb els
cantants. “Crec que he aconse-
guit treure colors o perspecti-
ves que nohe vist en altres pro-
duccions”.
Tant el reggista com el barí-

ton elogien la iniciativa priva-
da de Peralada. I el seu escena-
ri! “Hi haurà qui pensi que
Peralada no és un auditori, pe-
rò sens dubte hi teniu un tros
de teatre, amb enorme capaci-
tat acústica. La producció, fà-
cil de transportar, es veurà
per començar a Bilbao, però
s’espera que li surtinmolts ad-
miradors.c

Belle&Sebastian,
entreels seus ‘hits’
i el seunoudisc

Stuart Murdoch i Stevie Jackson durant un concert recent

El ‘furiós’Xavier Sabata

TEO CAMINO
Barcelona

El festivalmés veterà deCatalu-
nya, el de la Porta Ferrada –que
presenta la 52a edició– de Sant
Feliu de Guíxols, arriba al se-
gon cap de setmana amb el dià-
leg entre Buenafuente i Berto,
una aposta segura, i el plat fort
del festival, els Belle & Sebasti-
an. La banda de Glasgow ofe-
reix dissabte la seva única actu-
ació per aquests verals. Pot ser
l’oportunitat per descobrir algu-
na de les cançons de l’“arriscat”
àlbum que estan cuinant.
El bateria del grup, Richard

Colburn, parla ambLaVanguar-
dia sobre aquest àlbum “variat i
diferent de tot el que han fet an-
teriorment” que va ser gravat a
Atlanta, als Estats Units.
“Hi ha dos o tres temes –ex-

plica– que són com els del con-
curs d’Eurovisió, i encara que
es desvien una mica del nostre
estil ens permetran arribar a
nous públics. Una altra cançó
és una barreja entre electrònica
i els Bee Gees. També n’hi ha
un parell que són més d’estil
gospel, amb cor inclòs. La resta
són molt de l’old school i agra-
daran als fans de tota la vida. Es
podria dir que hi ha una meitat

del disc que és molt passional i
una altra meitat que és més
moderna, més electrònica. És,
sens dubte, el nostre treball
més eclèctic fins ara. Potser al-
gun dia ens convertirem en De-
peche Mode”, riu.
Sobre el concert de dissabte,

Colburn assegura que es basa-
ran en els temes de sempre i
que no hi faltaran cançons com
The boy with the Arab strap, I

didn’t see it coming, Legal man i
I’m a cuckoo.
“Recorrerem al nostre catà-

leg perquè encara som en una
fase molt incipient del nou
àlbum. No hem tingut temps de
veure com sonen en directe les
cançons noves.Moltes són elec-
tròniques i incorporen instru-
ments als quals no estem acos-
tumats. És possible que només
en toquem una del nou disc”.
Colburn assegura que no té ni

idea del títol: “L’Stuart solman-
tenir aquestes coses al barret
fins a l’últim moment”, explica
sobre el líder del grup, Stuart
Murdoch, que fa uns quants di-
es declarava a The Guardian
que després del debat de l’últim
any sobre la independència
d’Escòcia, que es votarà en refe-
rèndum després de l’estiu, ha
canviat el seu punt de vista:
“Crec que és hora que Escòcia
es converteixi en un país in-
dependent, per raons políti-
ques. Hem de mostrar a Angla-
terra el camí”.
De fet, el nou disc conté un

parell de temes connectats amb
aquesta realitat. Les seves histò-
ries agredolces parlen aquesta
vegada “de la relació d’Escòcia
amb el RegneUnit, un encaix si-
milar al de Catalunya a Espa-
nya”, explica Colburn, que asse-
gura: “L’Stuart escriu sobre el
que està passant en el panora-
ma polític, però sense anar fins
al fons de la qüestió. La realitat
ens inspira i ens influeix. Hi ha
cançons dolces com les que
acostumem a fer, però també hi
ha, de manera poètica, un re-
flex del que està passant en la
societat. Crec que ésmolt neces-
sari”.
“Aquest discmarcarà un can-

vi, però no deixem de ser Belle
& Sebastian. Fem el que fem,
independentment del camí que
prenguem, sempre sonarem
com nosaltres. No podem per-
dre el nostre signe d’identitat”,
explica Colburn, amant del per-
nil i de l’escudella. “Espero tor-
nar molt aviat a aquesta zona
del planeta de la qual estic ena-
morat i poder mostrar al públic
català un xou i una producció
completament nous”, declara.c

INMA SAINZ DE BARANDA
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]]La veu del contratenor
Xavier Sabata, una de les
noves estrelles del firma-
ment operístic, debutarà
demà al Festival de
Peralada amb el recital Furi-
oso, o rere les passes d’Or-
lando. L’aclamat i premiat
cantant arriba al festival
–actuarà a l’església del
Carme– amb dos personat-
ges d’un dels compositors
que el fascinen, Händel.
Seran l’Orlando de l’òpera
homònima –amb el qual
debutarà pròximament a
Friburg– i el Polinesso de

l’Ariodante. Dos personat-
ges als quals posarà la seva
singular i premiada veu i
que tindran el contrapunt
durant el mateix recital
d’un altre Orlando, en
aquest cas de l’Orlando furi-
oso de Vivaldi, que va ser
estrenat a Venècia el 1727.
L’orquestra Vespres d’Arna-
dí, especialista en la inter-
pretació de la música
barroca amb instruments
d’època, fundada l’any 2005
i dirigida per Dani Espasa,
serà l’encarregada d’acom-
panyar el contratenor.

RICHARD COLBURN

“Aquest disc
marcarà un canvi,
però no deixarem
de ser nosaltres”

PORTA FERRADA


