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Mario Gas torna a l’òpera amb la producció d’aquest Puccini amb què el festival celebra el 30è aniversari

Turandot estiuejarà aPeralada

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

No hi ha celebració
sense reptes. O al
menys així ho entén
el Festival de Perala
da, que acaba

d’anunciar la magna producció
operística d’aquest estiu, en la seva
edició número 30. Es tracta de Tu
randot –6 i 8 d’agost–, l’òpera de
Puccini que li quedava pendent al
certamen després d’haverse ocu
pataquestsanysdeLabohème,Ma
dama Butterfly, Tosca o Gianni
Schicchi.
La seva dificultat escènica, la

grandiositat, l’exotisme i l’excepci
onalpartituraquePuccinivadeixar
inacabada–iquevaarrodonirFran
co Alfano– no són un inconvenient

per al festival que dirigeix Oriol
Aguilà,mésaviatalcontrari:Turan
dot reuneix tots els requisits per
passar a engrossir l’ambiciós llegat
operístic del certamen. Sobretot
quan el paper principal recau en la
veu de la soprano sueca IréneThe
orin –la sensacional Brünnhilde de
la tetralogia wagneriana que està a
puntderubricarelLiceu– ielmun
tatge escènic queda en mans d’un
fan declarat de Puccini comésMa
rioGas.
El director català, que feia uns

anys que no muntava una òpera
–l’última va ser Don Giovanni el
2008 per a la Maestranza i abans
MadamaButterflyperalTeatroRe
al (2002)–, ahir es va mostrar en
cantat amb la proposta del festival
–amb Peralada hi ha una situació
domèstica, és comestar a casa”–, si

bées trobaenpleprocéscreatiu ies
resisteix a donarne detalls. Hi
hauràsorpresafinal?L’acciópassa
ràalaXinaimperialoenelpresent?
Laprincesa serà tan cruel i totalità
riadecapitantelsseuspretendents?
L’únic clar, a part que l’escenogra
fia és de Paco Azorín i que tots dos
coincideixenenlesclausconceptu
als, és que el muntatge tindrà tot el
que el públic espera de Turandot
peròexplicatd’unaaltramanera.
“És una obra molt difícil i no te

nimganesd’espatllarla”,adverteix
Gas. “Seràun intent de ser puccini
ans però amb una mirada escènica
dels nostres dies, cosa que implica
treure una mica d’espectacularitat
(oposarla enunaltre lloc), acostar
eldiscurs i ressaltar totelque l’obra
té d’interessant”. “Potser la situem
endiversesèpoques–afegeix–;pot

ser s’estableix un diàleg entre for
mes tradicionals i contemporànies;
potser parlem de com de la mort
sorgeix lavida iviceversa”.
Sobre el personatge, perGasTu

randot és algú que s’amaga, i per
amagarse arriba fins i tot a matar.
Laprincesacreuquel’amornoarri
barà mai. “És una faula amb molts
racons, no en va és de Gozzi, que
apel∙lava a mitologies i històries
aparentmentrares.Ésunpersonat
gecontradictori, aparentment fred,
peròlafredordeldiamantallotjaun
foc. Ho podríem veure en clau psi
coanalítica”, apunta aquest defen
sor de Puccini. “De vegades es diu
dePucciniqueésunpredecessorde
la música de pel∙lícules, que fa
trampes. I ara! Puccini té un extra
ordinari sentit del lirisme i de l’or
questració, sempre amb aquella
profunditat... És un ésser mediter
rani, passional, i les sevesmúsiques
afecten tota la tevasensibilitat”.
Completen el repartiment el te

nor Roberto Aronica com a Calaf
–ja va ferMadama Butterfly a Per
aladaibenaviatcantaràLafanciulla
delWestalaScala–, i lasopranome
xicanogeorgiana María Katzarava,
que ahir debutava al Liceu com a
Desdèmona, a l’Otello de Verdi, i
que precisament va cantar l’estiu
passat a Caracalla aquest mateix
paperdeLiù ambIréneTheorin .
Com a director musical i al cap

davant de la Simfònica del Liceu hi
haurà el jove romà Giampaolo Bi
zantino, que ja va tenir el seu èxit
puccinià a Zuric amb La bohème i
que acaba de dirigir a alguns dels
cantants del cast de Peralda a Tu
randot. El cordelLiceuestaràmas
sa ocupat a Barcelona durant
aquests dies, demanera que serà el
Cor Intermezzo el convidat, amb
José Luis Basso, ara titular en
l’ÒperadeParís, al capdavant.
Lafascinació,l’exotismeil’orien

talismed’aquestaòperasuggeriaun
artistacomPericoPastorperalcar
telld’aquesta30aediciódelfestival.
Apassionat de l’òpera, va il∙lustrar
precisament Turandot per al llibre
d’AmicsdelLiceulatemporadaque
es va cremar el teatre. “Tot i que el
groc és el color de laXina imperial,
jonomés lapucveureenvermell, el
vermellde lapassió”, conclou.!

LLIBERT TEIXIDÓ

Mario Gas davant del cartell del festival, una il∙lustració de Perico Pastor que suggereix l’orientalisme i crueltat de la princesa Turandot

MARIO GAS

“Serà un intent de ser
puccinians però amb
unamirada escènica
dels nostres dies”
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