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l
a màgia i exotisme de Tu-
randot van conquistar ahir 
a la nit Peralada. L’essenci-
alista muntatge de Mario 

Gas de l’òpera de Puccini, amb esce-
nografia de Paco Azorín, va comptar 
amb un repartiment de somni en-
capçalat per la impressionant Iréne 
Theorin. L’orquestra del Liceu, amb 
el mestre Giampaolo Bisanti al cap-
davant, i els cors Intermezzo de 
Madrid i l’infantil Amics de la Unió 
van completar els elements que han 
fet possible el miracle de donar vida 
a l’aposta lírica més ambiciosa del 
30è aniversari del festival. Les acla-
macions als protagonistes d’aquest 
repte coral van fer justícia a l’esforç 
realitzat per posar dempeus una 
producció d’alçada amb més de 250 
intèrprets a l’escenari.
 La proposta va arribar amb efecte 
sorpresa inclòs. Poc després de pro-
duir-se el suïcidi de l’esclava Liú, Gas 
va anunciar el que ja és sabut, que 
Puccini va morir deixant l’òpera in-
terrompuda dos compassos després 
de la frase «Liú, poesia!». De la intem-
poralitat de la Xina mil·lenària mos-
trada fins al moment, amb algun 
gest de complicitat als anys del mao-
isme en el vestuari del cor, es va pas-
sar a la versió curta dels minuts afe-
gits per Franco Alfano però presen-
tada en forma de concert amb els 
protagonistes amb vestits actuals. 
Va ser un homenatge al compositor 
sense haver de renunciar al victore-
jat duo final.
 La mirada lliure i sense prejudicis 
que el dramaturg ha fet d’aquest 
conte oriental convertit en obra líri-
ca és un els elements d’interès 

d’aquesta creació. El director ha po-
sat els cinc sentits en la tasca de mos-
trar el que hi ha d’humà darrere de 
la màscara de la cruel Turandot, que 
té un poder absolut i dicta immiseri-
cordioses sentències de mort per a 
aquells que, optant a casar-se amb 
ella, no aconsegueixen resoldre els 
enigmes que els planteja. La prince-
sa és una dona amb por a l’amor que 
s’escuda darrere del poder i la virgi-
nitat per mantenir el seu estatus.
 El muntatge centra el focus en el 
triangle que formen Calaf, l’esclava 
Liú (secretament enamorada del 
príncep) i la gèlida princesa xinesa, 
però donant més joc als ministres 

  

  

‘Turandot’ d’alçada a Peralada
CRÒNICA La soprano Iréne Theorin i tot el repartiment triomfen en el muntatge de Mario Gas

l’Empordà. Azorín parteix d’una sò-
bria estructura en forma de pagoda 
que es mou circularment i se simpli-
fica a mesura que avança l’òpera. El 
classicisme contemporani de l’obra, 
que aplica nous codis de llenguatge 
dramatúrgic, està lligat a l’expressi-
vitat d’una música tràgica i sensual 
que s’interna en el rerefons de pro-
funds sentiments humans.
 En aquest marc es desenvolupen 
amb comoditat els cantants i el mag-
nífic cor Intermezzo, acompanyats 
pel brillant tractament musical de 
Bisanti i una implicada orquestra 
del Liceu. No hi ha adjectius per qua-
lificar la descomunal actuació de 
Theorin (Turandot). És la soprano 
dramàtica amb aires wagnerians 
perfecta per encarnar el paper. Va 
saltar dels pianissimo als exigents 

El final afegit 
per Alfano és 
en forma de 
concert, amb els 
protagonistes 
amb vestits 
actuals

Moment de la representació de l’òpera ‘Turandot’, dirigida per Mario Gas, ahir a Peralada. 
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López Rosell

PERALADA 

El color vermell, 
que simbolitza 
la sang i l’amor, 
és present en 
l’arquitectura 
escenogràfica 
de la història
sobreaguts amb una facilitat admi-
rable i sempre va transmetre l’estat 
d’ànim de la princesa, des de la fre-
dor geladora fins a la humanitat de 
la dona enamorada. Quan va comen-
çar a interpretar In questa reggia l’au-
ditori va quedar hipnotitzat. ¡I què 
es pot dir del duo final! Va ser l’estre-
lla de la funció i es va merèixer els re-
iterats bravos rebuts.
 Roberto Aronica va ser un sòlid i 
convincent Calaf. El tenor no es va 
intimidar davant la dificultat del 
Nessun dorma! malgrat que aquest no 
sigui el seu millor registre. Liú, re-
creada per una subtil i segura María 
Katzavara, de nets aguts, va ser una 
altra de les triomfadores de la vetlla-
da. Igualment com Andrea Mastro-
ni, el cec rei tàrtar Timur i la resta 
del repartiment d’una producció 
que exemplifica l’impagable esforç 
d’un festival privat per mantenir 
l’òpera d’estiu. H

Ping, Pang i Pong. Per ajudar a l’acos-
tament dels protagonistes Gas ha 
eliminat el que és superflu i els ex-
cessos barrocs de la chinoiserie d’al-
tres versions però sense renunciar a 
l’exuberància manifestada amb el 
luxós i colorista vestuari dissenyat 
per Antonio Belart. Els 500 vestits 
utilitzats en els diferents moments 
de l’acció donen una gran força visu-
al al relat.

NOUS CODIS / El color vermell, que sim-
bolitza la sang vessada, la passió i 
l’amor que recorren la història, és 
present en l’arquitectura escenogrà-
fica construïda als tallers de 

C. L. R. 
PERALADA 

Vam haver d’esperar fins a la meitat 
del recital de divendres per disfru-
tar plenament de la bellesa del po-
derós timbre d’una de les grans apa-
ricions del circuit operístic. La pre-
sència de Bryan Hymel (Nova 
Orleans, 1979) a l’església del Carme 
de Peralada era al punt de mira dels 
aficionats que, expectants, van om-
plir el recinte. Era una altra de les 
apostes vocals del festival d’aquest 
any. Al final, després d’una primera 
part plena de sensible però avorrit 
acostament als litúrgics Quatre him-
nes per a tenor del britànic Vaughan 

Williams, acompanyat al piano per 
Julius Drake, es va despertar l’urpa 
de l’expressiva fera artística que el 
cantant porta dins.
 Abans es va haver d’acceptar la 
quota de la participació de la seva do-
na, la bella i simpàtica soprano grega 
Irini Kyriakidou, que va recrear tres 
cançons d’Hector Berlioz amb cor-
recció estilística però sense que pas-
sés res d’especial interès. El corrent 
de matrimonis que actuen junts, 
quan hi ha una estrella al mig, se-
gueix el seu curs. També passa amb 
Anna Netrebko i Diana Damrau, pe-
rò el públic que hi assisteix atret pel 
ganxo dels noms té una decepció si 

l’acompanyant no compleix exclusi-
vament aquest paper i acaba com-
partint el programa.

ENAMORAMENT EN ESCENA / És evident 
que Hymel va assumir la part de lleó 
de la proposta, tot i que sense les pro-
pines la seva participació hauria que-
dat coixa. Però l’artista es va bolcar 
quan va arribar la part operística cen-
trada en el repertori francès que do-
mina. Amb Ah, lève-toi, soleil, la llumi-
nosa ària de Romeu i Julieta, ja va dei-
xar clar que passaria alguna cosa 
especial després de brodar els sobrea-
guts. Volum, brillantor, color, rique-
sa de matisos estaven sota control, 

  

  

Confirmació d’una gran veu
CRÒNICA Bryan Hymel va brillar a Peralada amb cançons i àries d’òpera

El tenor Bryan Hymel.

tot i que ve gran la seva comparació 
amb Luciano Pavarotti.
 Però per si algú no hagués quedat 
convençut de la seva arrencada en la 
gala, hi va haver la rutilant Mamma, 
quel vino è generoso de Cavalleria rusti-
cana, magistralment interpretada 
abans que Kyriakidou desgranés la 
dolçor i bellesa de l’Himne a la lluna 
de Rusalka. El duo Parle-moi de ma mè-
re de Carmen va barrejar la veus de la 
parella, que no va amagar el seu ena-
morament en escena. Hymel va en-
lluernar després amb l’ària de la flor 
de l’òpera de Georges Bizet i, ja en el 
temps de les propines, va mostrar el 
millor de si amb un peça d’Hérodiade 
de Jules Massenet, gravada al seu 
disc Héroïque-French opera arias, i un 
vibrant Nessun dorma, deixat per 
comparar amb el de la funció de Tu-
randot de la nit següent.
 La soprano va cantar l’inevitable 
Oh, mio babbino caro de Giacomo Puc-
cini i tot es va acabar amb aclamaci-
ons. Està bé el que acaba bé H


