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El festival celebra avui tres dècades amb una gala lírica excepcional que inclou Radvanovsky i Marcelo Álvarez

Cincdivosper als 30anysdePeralada
JUSTO BARRANCO

Barcelona

E l Festival Castell de
Peralada fa 30 anys i
els vol celebrar amb
magnificència. Amb
unregalmolt especial.

Excepcional.Aquestanit reuneixa
l’auditori del castell cinc grans
veus de la lírica mundial en una
vetllada d’alt voltatge emocional:
hi haurà dues sopranos –la nord
americana Sondra Radvanovsky i
l’holandesa Eva Maria Westbro
ek–,untenor, l’argentíMarceloÁl
varez, i dos barítons, l’espanyol
Carlos Álvarez i l’italià Ambrogio
Maestri. Interpretaran algunes de
les àries i duos d’òpera més po
pulars de compositors com Rossi
ni, Massenet i Puccini. I tot amb
Albert Estany com a director d’es
cena, amb els instruments de
l’OBCdirigida perDaniele Rustio
ni i amb Àngel Llàcer com a con
ductorde lagala.
El Festival de Peralada, des que

vanéixer,ha tingut l’òpera, la lírica
i la dansa com a segells d’identitat.
I, de fet, aquestagalaestàconstruï
dagràcies amoltes complicitats en
el temps: tots els divosmenysMa
estri ja hi han actuat. La soprano
Sondra Radvanovsky explica que
Peralada és el festival de les seves
primeres vegades. “Mantinc amb
elfestivalunarelaciómoltespecial,
ésunlloconhefetmoltescosesper
primeravegada.Vaig cantar elduo
deNormaperprimeravegada,vaig
cantar el meu primerNorma d’es
cenari, a l’església del Carme vaig

ferelmeuprimerrecitalensolitari.
M’estimo Peralada per haverme
donataquestesoportunitats”.
CarlosÁlvarezobriràlagalaamb

elSois immobile,delGuillermoTell,
de Rossini, i ell mateix, amb Am
brogio Mestri, s’enfrontarà al Sig
nore, v’assista il cielo!, del Falstaff,
deVerdi.MarceloÁlvarez cantarà

l’Ah!Tout est bien fini... O Souvera
in, de Le Cid, de Massenet, i Eva
MariaWestbroekposaràelpuntfi
nalalprimeracteambelPace,pace
mio Dio, deLa forza del destino, de
Verdi. A la segona part Sondra
Radvanovsky iCarlosÁlvarezcan
taran un famós duo d’Il trovatore,
de Verdi, Udiste? Come albeggi, la

scure al figlio, mentre que Radva
novsky tota sola posarà veu aVissi
d’arte, de la Tosca de Puccini, i fi
nalmentMaestriasoles iWestbro
ek i Marcelo Álvarez a duo canta
ran fragments d’Andrea Chénier,
deGiordano.
El malagueny Carlos Álvarez

destaca que la seva relació

ambPeralada “és fonamentalment
d’exigència professional, amb una
família al darrere que li dóna su
portconstantment.Ambelpasdels
anys s’ha consolidat una relació
afectiva amb vincles molt estrets
que fan que cada vegada que em
conviden a participar en el festival
estiguidisposatal repte”.
Detotamanera, la líricad’aquest

any a Peralada no s’acabarà amb la
galad’aquestanit.L’estrelladelbel
canto Olga Peretiatko actuarà el
dia18al’esglésiadelCarmedePer
alada ambobres deMozart, Rossi

niimúsicarussa.El3d’agostseràel
torn de la mezzo georgiana Anita
Rachvelishvili, queoferiràun reci
tal de cançó russa, georgiana, fran
cesa i espanyola ambàriesd’òpera.
El 5 d’agost el tenor Bryan Hymel
oferirà un recital amb la soprano
IriniKiriakidu.El6iel8d’agostso
narà la Turandot, de Puccini, amb
lamagnífica IréneTheorin i direc
ció escènica de Mario Gas. I el 7
d’agostelcontratenorXavierSaba
ta oferirà el recital Alexandre el
Gran, l’home que va conquerir el
món, fetambàriesd’òperesdedica
des al personatge per Händel i al
trescompositorsal segleXVIII.!

JORDI ROVIRALTA / ARXIU

Sondra Radvanovsky al Liceu l’any 2014

Àngel Llàcer serà
el conductor d’una
gala que oferirà àries
i duos de Puccini,
Rossini iMassenet

L’espectador i el criminal

PortArthur

Direccióidramatúrgia:
JordiCasanovas
Llocidata:TeatredelCCCB
(13/VII)

JOAN-ANTON BENACH

Elteatredocumentqueeldrama
turg Jordi Casanovas (Vilafranca
del Penedès, 1978) ja ha produït al

gunaaltravegada té finsal24de ju
liol al teatre del CCCB una mostra
realment impressionant, en tant
que recull un interrogatori policíac
sobre un famós crim de finals del
segle passat, filtrat i divulgat per
Wikileaks. És a dir, l’espectacle ti
tulat Port Arthur i els seus intèr
prets trepitgen el terreny segur de
larealitat,apartirdelqualladrama
túrgia de Casanovas no ha fet més
que retallar o recosir el diàleg, so
vint violent, entre dos policies i el

principal sospitós d’un assassinat
col∙lectiu, respectant la literalitat
de les paraules i frases que van fer
servir els tres protagonistes. L’ac
ció va tenir lloc el 1996a lapresóde
Risdon, aTasmània (Austràlia).
La diferència fonamental entre

aquest interrogatori i el que el ma
teix dramaturg va portar a escena
entreel jutgeRuziBárcenasestàen
el fetque l’extresorerdelPPera i és
un personatge mediàtic carregat
d’informacions i de prejudicis per

partdelsespectadors,mentrequea
PortArthur, del jove acusatMartin
Bryant, ningú del públic no en sap
res. I és aquesta ignorància la que
permet a l’espectador instal∙larse
en un joc de conjectures sense ira,
de naturalesa semblant a la que re
volta els policies quan s’enfronten
als atacs d’amnèsia de l’acusat. Els
interrogadors, esclar, tenenmotius
per indignarse perquè disposen
d’unesdadessobreMartin–submi
nistrades per la investigació– que
l’espectador desconeix, de manera
que la relació “sentimental” entre
aquest últim i l’acusat atorga un in
terèspeculiara la representació.
Cal aplaudir que la dramatúrgia

deCasanovas hagi situat en el tram
final de l’interrogatori el contingut
realdel’acusacióique,quans’acaba
l’espectacle, laveuenoff informide
la condemnaquevacaureaBryant.
Aleshores tenim tots els elements
per valorar l’actuació magnífica de
Dafnis Balduz en el paper d’acusat,
tranquil i segur quan argumenta la
seva innocència, extraordinària
mentdesconcertat quannega la se
va presència en l’indret del delicte.
Molt encertat el recurs de la panta
lla de vídeo per veure en detall la
interpretació dels actors. La de
Balduz i la dels esplèndids Javier
Beltrán iManel Sans, el policia bo i
elpoliciadolent.!
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