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Passions i vísceres

Cavalleriarusticana/Pagliacci

Intèrprets:RobertoAlagna,Elena
Pankratova,AleksandraKurzak,
MercedesGancedo,GabrieleVivi-
ani.Orquestra iCordelLiceu
Direcciómusical:HenrickNánási
Dir.escènica:DamianoMichieletto
Llocidata:Liceu(5/XII/2019)

JORDI MADDALENO

Triomf sense pal·liatius deRoberto
Alagna en aquest tour de force del
repertori verista. El tenor va de-
mostrarquemantél’instrumentsai
madur, amb una tècnica perfecta
que li permet d’assumir aquest ter-
rible doblet amb una seguretat en-
vejableper a algúque suma36anys
de carrera. Extravertit i tempera-
mental,vacantarambuncolorcàlid
iunaentregadramàticasenseartifi-
cis.Alagnadesprènsinceritatmusi-
cal i veritat expressiva, claus en el
verismemusical. El seuTuriddu va
ser fonamental en l’èxit deCavalle-

ria, ja que la batuta de Nánási, una
micamorosa ipocfluïdaalprincipi,
deseguidaesvaencomanardelafo-
gosa entrada del divo. El duo amb
Santuzza (poderosa però poc ex-
pressiva Elena Pankratova) va in-
cendiar l’escenari i va arrencar els
primers aplaudiments. A Pagliacci
Alagnavacontinuarambunaentre-
ga total i li va costar perdre frescor
tímbrica.Vamostrareldramavocal
ambunsomésdur i va reforçaruna
interpretació valenta i sense xarxa.
El seu paradigmàticVesti la giubba
varebrel’ovaciódelvesprevorejant
un bis que no va donar. Amb signes
de cansament a l’escena final, en
quèvaperdrebrillantorperònopas
caràcter, Alagna es va reivindicar
comundelsgransd’avui.
GabrieleVivianitambévadoblar.

Elbarítontoscàvamostraruncolor
vocal idoniper al rústicAlfio i el re-
cargolat Tonio, i va superar amb
més potència que refinament el te-
miblepròlegdePagliacci.LaNedda
d’Aleksandra Kurzak va tenir en la
seva naturalitat escènica la millor

virtut.Vocalmentvacombinarcan-
visdecolorambcoloratures fàcils a
la sevaària iunadolçaexpressivitat
en el duo amb Silvio. Van destacar
per carisma vocal laMammaLucia
d’Elena Zilio i la sensualitat i gene-
rositat del cant de Mercedes Gan-
cedo com a Lola. Teatral el Beppe
deVicensEsteve imolt oblidable el
Silvio del baríton Duncan Rock,
d’unadiscrecióvocal evident.
El cor va superar el repte amb ri-

gor i professionalitat, firma inequí-
voca de Conxita García, i l’orques-
travaanarincrescendoambNánási
al podi, adequat en l’equilibri de
seccions, ambunpolsdramàticque
vamillorar amb les subtileses de la
partitura de Leoncavallo davant
l’huracà melòdic de Mascagni. La
firmadeMichieletto va brillar amb
una producció que uneix amb in-
tel·ligència dues òperes no pensa-
des com a díptic. L’escenari girato-
ri, elmoviment orgànic de solistes i
cor, el naturalisme d’una esceno-
grafia que evoca la Itàlia dels anys
cinquantaperòquepodriaseractu-
al i l’efectiva il·luminació i vestuari
rubriquen una producció irreprot-
xable. Els llums finals van il·lumi-
nar el públic: “La commedia non è
finita”; continuaa lavidareal.c

CRÍT ICA D’ÒPERA

Quecontinuï la festa

TheNewRaemon

Llocidata:La[2]del’Apolo
(5/XII/2019)

DONAT PUTX

Malgrat la seva relativa joventut
–té 43 anys–, Ramón Rodríguez

Quintana és un músic de llarg re-
corregut, que va fer les primeres
batalles a començaments de segle
amb Madee i després va iniciar la
seva carrera en solitari com The
NewRaemon. Dijous va passar pel
Paral·lel, tan sols unes hores abans
demarxar cap a Sevilla, on cuinarà
el seu pròxim disc, previst per al
2020. Ja serà la setena referència

en solitari d’un artista que, fora
d’això i entre més coses, també ha
produïtaltresveus iha fetunparell
d’incursions al món del còmic. I és
que, a bandad’unautor amb talent,
el del Maresme també és un home
sorprenentmentproductiu.
Amb gran atenció per les can-

çons d’Oh, rompehielos (2015), el
concert va incloure diferents tre-
balls de la seva trajectòria, des de
l’últimfinsalmoment(Unacanción
de cuna entre tempestades, 2018)
fins aquell A propósito de Garfun-
kel, ambquèes vadonar a conèixer
el2008.Tambévacaureunaversió
d’Agosto del 94, de McEnroe.
Aquesta va ser l’únicapeçaqueRa-
món va facturar tot sol, ja que
l’acompanyava una formidable
banda gegant integrada per sis ele-
ments, que va tramar recorreguts

instrumentals tan afortunats com
el que va unirEl yeti iQuimera, per
no parlar de les brises expansives
que es van percebre a Charleston
(Flores y dolores) oUna historia re-
al.QuanpresentavaReinadelAma-
zonas, va explicar que era “una de
les dues cançons alegres que tinc”
dinsde l’extenscatàleg.Éscertque
elstemesdeQuintana–pinzellades
facturades amb excel·lent traç vo-
cal– naveguen per cert fatalisme,
que d’alguna manera reconforta
més que deprimeix, i fins i tot pot
fregar l’èpica; això és el que va pas-
sar a Sucedáneos, una de les preses
més ben resoltes de la sessió, en la
qual també van aflorar bonics focs
decamp(Lacafetera,Portradición).
Un fatalisme, cal afegir, distintiu i
quefabrillar idonapersonalitatala
sevaobra.Quecontinuï la festa.c

CRÍT ICA DE POP

Loraine Janes
i Special
Request,
al festival
Mutek
BARCELONA Redacció

L’11a edició de Mutek Barce-
lona ha anunciat la primera
onada d’artistes, encapçalada
per Special Request, Loraine
James, Levon Vincent, Lu-
cinda Chua i Tomoko Sauva-
ge. El Festival Internacional
de Creativitat Digital es des-
envoluparà del 4 al 7 de març
amb la seva ja coneguda pro-
posta, en què combina nits de
sessions en viu de música
electrònica, performances au-
diovisuals, debats i trobades
professionals.
ElMutek [ES] s’ha distingit

com una trobada interna-
cional de programació ori-
ginal i d’avantguarda presen-
tant projectes tant d’artistes
emergents com de ja més
consagrats, impulsant alhora
la comunitat artística catala-
na i proporcionant-los una
plataforma de prestigi inter-
nacional en un entorn de des-
cobriment, experimentació i
intercanvi. Així, i a més a més
dels noms citats, en aquesta
primera onada de partici-
pants també apareixen Alba
G. Corral, Bleid, Costanza
Francavilla, GrandRiver,Ma-
libu, Nicolas Bernier, She-
relle, i Tadleeh. En aquesta
edició, a més a més, el Mutek
reforçarà la creació de siner-
gies amb projectes enfocats a
la diversitat, la igualtat de
gènere i l’empoderament de
col·lectius menys repre-
sentats dins de la indústria
creativa.c

VENDA D’ENTRADES A
entradasdevanguardia.com
20%DESCOMPTECLUBVANGUARDIA

A. BOFILL

Kurzak i Alagna a Pagliacci

Palau de la Música Catalana

L’Oratori

de Nadal de Bach

Jordi Savall,
Le Concert des
Nations&
La Capella Reial
de Catalunya

Dimarts, 17.12.19 – 20 h
(part I)

Dimecres, 18.12.19 – 20 h
(part II)

Abonaments als dos concerts i entrades individuals a www.palaumusica.cat

93 295 72 07 | taquilles@palaumusica.cat
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