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FRANCESC MELCION

bestseller com L’avi... és una proesa ven-
dre’n 80.000 exemplars quan a Alemanya 
en venen 2 milions. La diferència d’in-
gressos és abismal i la feina és la mateixa. 

Què li ha dit l’Espinàs?  
Ell mai busca paraules tòpiques ni 
transcendents, però són sempre les que 
millor defineixen. Em va dir: “La Cam-
pana ha estat possible perquè has com-
binat l’acció i la prudència. El que fas ara 
és un gest de prudència i de futur, in-
tel·ligent i lliure. No et fa por el què di-
ran sinó que fas el que saps que has de 
fer”. El món de la cultura és una mica 
cenyit al què diran, a ser admès per la 
tribu. L’impuls de transgredir això té a 
veure amb La Campana.   

Sempre parla del mestratge d’Espinàs, 
però com és la Isabel Martí editora? 
L’Espinàs diu que una barreja d’acció, re-
flexió i prudència. De no estirar mai més 
el braç que la màniga –perquè amb 
30.000 pessetes que vam començar, si 
t’equivoques tanques–, però en canvi 
d’arriscar en el que intueixes que et per-
metrà créixer. L’editor té una feina que és 
fer curt el camí entre l’autor i el lector. 
L’editor no és l’autor, i un editor que no-
més mima l’original, falla. No pots 
menystenir la comercialitat. Però hi ha 
moltes maneres de comunicar. Per a mi 
Jorge Herralde és el model perfecte de sa-
ber què vol de cada llibre.  

Ara què té ganes de fer? 
Jo soc entusiasta però també molt pati-
dora. He viscut 35 anys dient “L’any que 
ve La Campana tanca”. I és una angoixa. 
Tinc ganes de col·laborar amb un equip, 
de dedicar temps als originals. Tinc la 
sensació que la venda m’ha donat energia 
i m’ha tret certa por.◆

Cites indispensables i 
estrelletes entre els 
estels de Peralada
Núria Rial, Juan Diego Flórez i Gustavo Dudamel, els 
grans noms triomfadors sota el cel empordanès 

tot, Flórez continua posseint una de les 
veus més boniques de tenor del mo-
ment, i segueix defensant aquest esta-
tus amb un repertori que inclou alguns 
dels compositors que millor ha inter-
pretat, com Donizetti, juntament amb 
d’altres que ha incorporat recentment, 
amb fortuna i esperances de futur, com 
Gounod i Massenet. Per contra, Pucci-
ni no és el més escaient per al timbre de 
Flórez, tot i que la presència a l’escena-
ri de la molt correcta soprano Ruzan 
Mantashyan justificaven el duet O so-
ave fanciulla de La bohème com a con-
clusió del concert. Els acompanyava 
una feliç Simfònica del Vallès ben diri-
gida per l’atenta batuta de Guillermo 
García Calvo. 

Per la seva banda, era molt esperada 
la presència de Gustavo Dudamel al cap-
davant de l’Orquestra de Cambra 
Mahler. La popularitat del programa (El 
somni d’una nit d’estiu, de Mendelssohn, 
i la primera simfonia de Mahler) feia do-
blement atractiva una vetllada intensa, 
gràcies a la generositat sonora amb què 
el director veneçolà va assumir les du-
es obres. Tanmateix, la immensitat vo-
lumètrica aplicada a la simfonia mahle-
riana va afectar un discurs poc narratiu, 
sense tensió en l’exposició dels temes i 
amb errades puntuals de fustes i metalls. 
Es va agrair, això sí, el gest precís de Du-
damel dirigint de memòria una peça que 
forma part del seu repertori habitual. 
Per la seva banda, la música incidental 
de Mendelssohn va comptar amb el bon 
paper de l’orquestra i del Cor de Noies de 
l’Orfeó Català, a més de les solistes Mer-
cedes Gancedo i Lidia Vinyes-Curtis. La 
interpretació va ser en general correcta, 
sense genialitats i refredada per les in-
tervencions de l’actriu María Valverde 
recitant fragments de Shakespeare. Ai-
xò sí, Dudamel va triomfar pel seu caris-
ma i professionalitat.◆

El director musical Gustavo Dudamel amb l’actriu María Valverde aquest dissabte al Festival 

de Peralada. MIQUEL GONZÁLEZ / SHOOTING
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‘HUMAN LOVE, LOVE DIVINE’, 
JUAN DIEGO FLÓREZ I GUSTAVO 
DUDAMEL. 
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FESTIVAL DE PERALADA 

 
El Festival de Peralada manté la cons-
tant qualitativa a partir de grans noms de 
la música, presents en una programació 
que, un cop més, prioritza la lírica. Des-
prés de La traviata amb llums i ombres 
del binomi Frizza-Azorín, ressenyada en 
aquestes pàgines per l’amiga Marta Por-
ter, va arribar el torn de l’espectacle Hu-
man love, love divine, suggerent propos-
ta ideada pel tenor Juan Sancho, copro-
tagonista de la sessió amb la soprano Nú-
ria Rial i la Capella Cracovensis, dirigida 
per Jan Tomasz Adamus.  

L’enfilall d’àries i duets extrets 
d’òperes i oratoris de Händel permetia 
resseguir la temàtica amorosa des del 
pla humà i religiós, amb números tan 
originals com poc prodigats i ben defen-
sats per Sancho, tot i una projecció no 
sempre suficient i algunes notes greus 
lleument opaques. Per la seva banda, 
Núria Rial va encisar amb el seu cant na-
tural, refinat i amb agilitats incontesta-
bles. Un cop més es constata que els 
programadors de casa haurien de con-
tractar molt més sovint una de les nos-
tres millors ambaixadores en matèria 
de cant, amb una puresa cristal·lina que 
sempre ens ha fet pensar en l’exímia 
Victoria de los Ángeles. 

L’endemà tornava Juan Diego Flórez 
a l’auditori dels jardins del castell em-
pordanès que l’ha acollit en altres oca-
sions. El tenor peruà s’ha erigit en bon 
coneixedor dels trucs que li permeten 
ficar-se el públic a la butxaca. I a fe que 
ho aconsegueix. Però, per damunt de 

CRÍTICA

S’apaga la 
veu d’‘Al 
amanecer’ 
als 45 anys

Mor Inés Bayo, vocalista 
original del grup de pop 
Los Fresones Rebeldes

“No es que me emocione otro amanecer, 
es que es el primero en que me vienes a 
ver”. No és només l’icònic inici d’Al 
amanecer, una de les millors cançons 
del pop en castellà dels anys 90, també 
va ser l’explosió de la fama de Los Fre-
sones Rebeldes, el primer grup indie es-
tatal que va arribar a tenir un número 1 
a les llistes d’èxits. Una de les veus juve-
nils que la cantava, Inés Bayo, va morir 
divendres, als 45 anys, sense que s’ha-
gin fet públics els motius de la defunció.  

Natural de Barcelona, Bayo va militar 
a Los Fresones Rebeldes durant l’etapa 
de més èxit del grup, entre el 1995 i el 
1998, l’època en què la banda es va fer 
molt popular gràcies al senzill Al amane-
cer. Poc després, tant ella com la seva 
germana Cecilia, que també feia de vo-
calista, deixarien el grup, tot i que Inés 
encara tindria un parell de projectes 
musicals més, tots d’esperit i estètica 
pop: Los Popov i Los Soberanos. 

Los Fresones Rebeldes van ser un 
dels primers grups locals que van de-
mostrar que era possible fer senzills 
d’èxit sense tenir una discogràfica po-
derosa al darrere, ni una gran perícia 
musical: només feien falta bones can-
çons. I d’aquestes en van fer un grapat 
amb la seva formació original, que in-
cloïa les germanes Bayo a les veus, l’ara 
editora Eugènia Broggi a la guitarra, i 
Felipe Fresón Spada, un dels principals 
referents de la subcultura mod a Barce-
lona, com a principal compositor. Deu-
tores tant de les girl bands i el doo wop 
dels seixanta com de la Tamla Motown, 
la British Invasion o l’amateurisme pop 
de The Pastels i Talulah Gosh, Los Fre-
sones Rebeldes van estar actius amb re-
gularitat fins a principis de segle.  

El gener del 2015 part de la formació 
original es va reunir en un concert a 
l’Apolo per celebrar el 25è aniversari 
del segell Subterfuge.◆ 
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