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L’òpera rossiniana, el gust per 
l’oratori i el lied i l’estima envers 
la música catalana conflueixen 
en la veu i la biografia de David 
Alegret (Barcelona, 1972). 
El 14 de juliol oferirà un recital 
especial, acompanyat del 
pianista Rubén Fernández 
Aguirre, com a preàmbul del 
Festival de Torroella de Montgrí. 
Aprofitem per parlar amb un 
artista que tracta la seva veu 
amb la mentalitat del corredor 
de fons.

TEXT 
Jordi Martí Fabra

IMATGES 
Juan Miguel Morales

Tot i que la teva dedicació professional a la 
música ha estat més aviat tardana, la vincu-
lació musical l’has viscuda des de sempre. 
Sí, la meva mare era professora de música. 
Havia fet la carrera de piano, però no es va 
dedicar al concert sinó a la docència. A més 
cantava en corals, va ser una de les fundado-
res de Musica Ficta, el grup encapçalat per 
Enric Gispert que va recuperar la Capella de 
Música de Santa Maria del Mar. Després va 
cantar a l’Orfeó Català. D’aquí ve una mica 
la meva afició. Quan era petit em va posar a 
la coral L’Esquitx, el grup infantil de la Co-
ral Sant Jordi.
 De tota manera, quan vas créixer anaves 
encaminat cap a la Medicina. Vaig anar can-
tant però ja no vaig arribar a passar a la Sant 
Jordi. Vaig estudiar medicina i em mantenia 
una mica relacionat amb la música com a 
hobby. Vaig estudiar fins a segon d’harmò-
nia, i flauta travessera fins a quart o cinquè, 
però ho vaig acabar deixant perquè estava 
molt centrat en la Medicina. Aleshores, ja al 
final de la carrera, la meva mare, que canta-
va a l’Orfeó, em va dir: “Si t’agrada la música 
i tens nocions, per què no intentes entrar a 
l’Orfeó Català?”. Tenia 22 anys i em faltava 
un any per acabar la carrera. Vaig fer la pro-
va i vaig entrar al Cor Jove. Recordo que ales-
hores el dirigia Conxita García, que actual-
ment dirigeix el Cor del Liceu. També vaig 
començar a fer classes particulars amb el 
contratenor Xavier Torra, actualment reti-
rat, que entre altres coses era qui feia el 
“Cant de la Sibil·la” a Santa Maria del Mar. 
Torra va ser qui em va començar a dir que te-
nia bona veu i que m’hi podria dedicar, però 
la veritat és que jo ho veia una miqueta lluny.

 Encara pensaves en ser metge? Sí. Torra 
em va animar a fer les proves del Cor de Cam-
bra, que aleshores era semiprofessional, i 
vaig pensar: “Però què diu?”. Encara estava 
centrat en la Medicina, però resulta que em 
van agafar al cor... i ja em vaig començar a 
plantejar què feia. Aleshores va venir a fer 
un curs a Barcelona el baríton Kurt Widmer. 
Li vaig agradar i em va donar la possibilitat 
d’anar amb una beca de quatre anys a la Mu-
sik Academie de Basilea. Vaig pensar que si 
no aprofitava aquella oportunitat en aquell 
moment, ja no ho faria mai més. També m’ho 
va recomanar molt Núria Rial, que havia es-
tat al Cor de Cambra del Palau i havia mar-
xat i entrat un any abans a la Musik Akade-
mie de Basilea. Hi vaig anar amb la 
mentalitat de provar. Si no funcionava, tor-
naria i faria el MIR. En fi, vaig decidir anar-
hi i ara soc aquí. Per ara funciona i, de fet, si 
ara hagués de tornar a la Medicina seria un 
drama [RIU]. 
 En la Medicina també hi tens antece-
dents familiars. Sí. El meu pare era radiòleg, 
però crec que qui ho va tenir més difícil va 
ser la meva mare, perquè ella era conscient 
que el món de la música és molt difícil. Pot-
ser hauria preferit que acabés Medicina i 
després anés a Basilea, però amb l’edat que 
tenia no ho podia deixar passar. 
 Ara ja fa temps que ets professional, 
però sempre remarques que no es pot deixar 
d’estudiar o formar-se. Realment el cant és 
una cursa de fons. A diferència dels altres 
instruments, la veu la portes a dins i va can-
viant. No és un instrument estàndard per-
què cada veu evoluciona de manera diferent. 
No hi ha unes normes generals: cada cantant 

David Alegret

Un Corredor 
de fons



 Què vas pensar quan va passar tot? Que 
si m’ho arriben a dir el dia abans hauria es-
tat molt pitjor, perquè no hauria dormit ni 
descansat. Vaig arribar allà i pràcticamnet 
no vaig tenir temps de posar-me nerviós, de 
tan ràpid com va ser. Després d’haver cantat 
la funció, quan et quedes sol et ve una mica 
la baixada d’energia, clar. Però de seguida 
vaig tornar a Barcelona per continuar amb 
els assajos del Fidelio.
 Tens la sensació que la veu t’ha anat 
conduint aquests anys? La veu m’ha portat 
a aquest món. El repertori que demanava la 
meva veu el vaig descobrir a Basilea amb 
Kurt Widmer. És cert que és un tipus de veu 
que tira molt cap al camp de l’oratori i el 
lied. Vaig fer moltes Passions de Bach, so-
bretot les àries de tenor, i molt d’oratori. 
Després també em va fer tirar cap a Rossini 
perquè es una veu de líric lleuger, que ara 
potser s’ha fet una mica més lírica, però bà-
sicament lleugera, amb una brillantor molt 
clara, la qual cosa et dona l’avantatge que 
pots dir el text molt bé i de manera molt en-
tenedora, però alhora té inconvenients: 
qualsevol error et deixa del tot despullat. 
Crec que el cantant ha de respectar la seva 
veu, però també treballar-la i dur-la al límit. 
És com si haguessis d’arribar a un acord i 
saber el que la veu espera de tu. Si no treba-
lles, la veu no evoluciona. Has de veure fins 
on la pots portar i ser prou intel·ligent per 
veure’n els límits.
 Què representa per a un cantant com tu 
anar al Rossini Opera Festival de Pesaro? És 
molt important, sobretot per a un cantant 
que el que ha fet més és Rossini. Vaig fer-hi 
l’Acadèmia el 2003 i no hi vaig tornar fins al 
2012, per cantar Il signor Bruschino. Havia 
treballat algunes vegades amb Alberto Zed-
da, a l’escola i en concerts, però a Pesaro no 
m’havien cridat mai fins aleshores. Va ser 
emocionant. 
 A diferència de Rossini, a l’oratori hi ha-
vies arribat molt abans. I tant, des de més 
petit. Quan em diuen que soc cantant d’òpe-
ra no m’agrada, crec que m’alimento molt de 
l’oratori i del lied, i això m’ha ajudat molt a 
interpretar l’òpera d’una manera peculiar, 
centrant-me molt en el text, en l’expressió i 
en el legato de la música. I a la inversa, l’òpe-

anys de contracte fix a l’Òpera de Viena. 
Allà vaig poder treballar tots els rols secun-
daris: el Gastone de La traviata, l’Spoletta 
de Tosca, el Don Curzio de Les noces de Fi-
garo... amb la Filharmònica de Viena, Ric-
cardo Muti, Fabio Luisi... tots els grans di-
rectors. Feia els covers de les òperes del meu 
repertori que en aquella època es feien a Vi-
ena, que eren dos Rossini: L’italiana in Al-
geri i El barber de Sevilla. Aquella era l’èpo-
ca en què començava a despuntar Juan 
Diego Flórez, i com que ell arribava el ma-
teix dia de la funció, jo feia tots els assajos. 
Va ser tota una experiència. Temps després, 
quan ja no estava a l’Òpera de Viena, un dia 
que Flórez hi havia de cantar a L’italiana in 
Algeri es va posar malalt i, com que sabien 
que jo sabia la producció, em van trucar.

TRUCADA I 
VOL CAP A VIENA
Com va anar aquella substitució? Va ser tot 
el mateix dia. Jo estava preparant el paper de 
Jaquino de Fidelio al Liceu, i per sort em van 
donar permís. Em van trucar de Viena a les 10 
del matí, a les 2 de la tarda agafava un vol, a 
les 4 o 5 arribava a Viena i a dos quarts de 8 
del vespre sortia a l’escenari per fer la funció 
amb Agnes Baltsa i Ferruccio Furlanetto. 
Allò va ser una mica com la meva prova de foc. 
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No hi ha normes 
generals; cada 
cantant del món 
és diferent i ha de 
conèixer la seva veu

Em van trucar a les 
10, a les 14 agafava 
un avió i a les 19.30 
estava cantant a 
l’Òpera de Viena

del món és diferent. Un evolucionarà cap a 
un camí i un altre cap un altre. Per això 
t’has de conèixer molt bé i estudiar molt. 
Has de tenir una disciplina diària per veure 
com evoluciona la teva veu. I també escollir 
molt bé el repertori. A una edat pots ser 
molt valent, però també has de ser intel-
ligent perquè si no hi haurà conseqüències. 
La veu t’ha de durar tota la carrera, i si 
t’equivoques potser al cap de deu anys et 
trobes que ja no et funciona. Intento ser 
molt acurat en aquest aspecte, també per-
què m’ho han ensenyat d’aquesta manera.
 Per on es mou la teva veu? És molt par-
ticular, en el sentit que puc fer un repertori 
molt concret. Vaig començar molt centrat 
en l’oratori i el lied, que segueixo fent. Des-
prés, com que tenia facilitat amb la colora-
tura, vaig començar a fer Rossini. De can-
tants rossinians no n’hi ha gaires, i per allà 
vaig tirar molt en una època, i hi tiro enca-
ra. Però és curiós que, dins els Rossini, n’hi 
ha que feia abans i ara ja no. I altres que no 
feia, i ara sí. Ara també faig més Mozart i al-
gun Donizetti, intentant sempre ser molt 
estricte en la tria. 
 Hem parlat de Xavier Torra i de Kurt 
Widmer. Carlos Chausson és un altre can-
tant important per a tu? Sí, el vaig conèixer 
quan vaig fer L’italiana in Algeri amb ell a 
Madrid. Jo venia de fer moltes coses segui-
des, i era com si tot hagués d’anar sempre 
rodat. I aquella obra no em va anar tan bé 
com m’esperava. Chausson ho va notar, i 
vaig anar amb ell a fer tècnica vocal. Ens hi 
vam posar seriosament. Jo ja no era a Basi-
lea. Veia de tant en tant Widmer, però és po-
sitiu treballar amb un altre professor que 
tingui una altra visió. Aquella parada va ser 
curta, però em va ajudar molt.
 Per què? Perquè estava treballant d’una 
manera que semblava que tot hagués de sor-
tir bé i fàcilment. Encara no havia arribat la 
crisi i tot havia anat rodat. Anava d’una fei-
na a l’altra i potser no madurava prou cada 
experiència. Esta bé tenir una experiència 
que et faci ser autocrític. 
 Després de Basilea, la ciutat de Viena 
també va ser important en el teu creixe-
ment com a músic: Vaig guanyar el concurs 
Karajan Stupendium. El premi eren dos 
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Del Liceu a Flandes

A més del recital a Torroella, en 
l’agenda pròxima de David Alegret 
s’hi combinen projectes diversos. 
Aquest mateix juliol serà a Catània 
(Sicília) amb El barber de Sevilla. A 
l’octubre serà a Oviedo amb Il turco 
in Italia. El febrer del 2019 participarà 
a l’òpera L’enigma di Lea, de Benet 
Casablancas, al Liceu, i el mateix 
mes cantarà per primer cop amb 
Kazushi Ono i l’OBC a L’Auditori. 
“Em fa il·lusió perquè amb l’OBC no 
hi havia treballat, excepte quan vaig 
fer El giravolt de maig, el 2007”, 
explica el tenor. I el maig del 2019, 
notícia important: el tenor participarà 
a l’estrena mundial de l’òpera Les 
Beinveillantes, d’Héctor Parra, a 
l’Òpera de Flandes, en una copro-
ducció entre el Teatro Real de Madrid 
i l’Òpera de Stuttgart, amb direcció 
escènica de Calixto Bieito.



ra m’ha ensenyat a cantar oratori. Soc una 
persona que no podria omplir-me només 
amb l’òpera. També necessito l’oratori i el 
lied. Per això em definiria més aviat com a 
cantant de música clàssica. 
 En aquest terreny es movia també un 
cantant que admires, el tenor Fritz Wun-
derlich. L’escoltava molt de petit en un disc 
del meu pare, i després també me’l va posar 
molt Xavier Torra. Aquest senyor cantava 
d’una manera impressionant i tenia aques-
ta dualitat entre l’òpera i l’oratori i el lied. 
Tenia un timbre de veu fascinant i va fer 
una quantitat de coses immensa, tot i que 
va morir als 35 anys. 

PASSIÓ A BOGOTÀ,  
PASSIÓ PER TOLDRÀ 
Recentment has fet una gira per Colòmbia. 
Era el primer cop que cantaves a Amèrica? 
Què hi has trobat? Havia estat amb el Cor de 
Cambra a Guatemala, el 1998. I quan era a 
Basilea, cantava amb un grup de cambra que 
es deia Capilla Oblicua, amb el qual vam anar 
a fer una gira per Buenos Aires, el 2000. No 
hi havia tornat fins ara i l’experiència ha es-
tat molt maca. Hem fet La creació de Haydn 
amb la Filharmònica de Bogotà, que ara di-
rigeix el català Josep Caballé Domènech, tot 
i que en aquesta producció dirigia com a con-
vidat Álvaro Albiach. La veritat és que l’or-
questra sona molt bé i el país està invertint 
molts diners públics i apostant per la cultura 
després dels processos de pau amb la guerri-
lla. Aquesta gira es feia en quatre esglésies, 
entre les quals la Catedral de Bogotà. Eren 
concerts gratuïts i sempre estava ple. Vam 
actuar en barris molt conflictius, davant 
gent que no havia sentit mai aquest reperto-
ri, i hi havia una emoció a flor de pell. Ho vaig 
viure una mica com si tornés a l’emoció i l’es-
sència, a la raó per la qual canto. De vegades 
estem massa pendents de la tècnica i obli-
dem que cantem per despertar emocions, si-
guin les que siguin. Tant de bo aquí es pogu-
és fer una cosa similar i programar concerts 
gratuïts a barris que ho necessiten.
 L’any passat vas publicar amb Daniel 
Blanch el disc Impressions de natura (Co-
lumna Música, 2017), on donàveu a conèi-
xer un bon grapat de cançons d’autors cata-

escoles. La nostra música és bona música. 
La de nova creació, també. I la música de 
Toldrà és de primera, al nivell de qualsevol 
altre gran compositor europeu. 
 En aquest sentit, hi ha un punt de rei-
vindicació molt fort a l’àlbum Impressions 
de natura. El vam fer amb Daniel Blanch, 
que és un gran pianista però també un gran 
descobridor i defensor de la nostra música. 
Persones com aquesta són necessàries. El 
repertori d’aquest disc era en bona part mú-
sica desconeguda. I per mi, cantar en català 
és molt emocionant. I ara més que mai, 
l’hem de defensar.
 Fa uns anys, amb la crisi econòmica, 
semblava que s’havia de defensar la neces-
sitat de la cultura. Però ara sembla que 
anem enrere i hem de defensar qüestions 
encara més elementals, com la llibertat 
d’expressió. És cert. Primer va venir la crisi 
i tots la vam notar, però va ser també una 
manera que la gent s’activés, sobretot en el 
món cultural, presentant projectes, buscant 
opcions, intentant explorar altres camins... 
En aquest sentit va ser saludable. Ara a Ca-
talunya estem en un temps molt difícil, i 
això no té res a veure amb la crisi econòmi-
ca, sinó amb els efectes de l’article 155. Hi 
ha molts projectes culturals que ara mateix 
no es poden tirar endavant per aquesta raó. 
I després hi ha la manca de llibetat d’ex-
pressió. Mes enllà de si volem una repúbli-
ca, de si volem ser independents o no, la lli-
bertat d’expressió no ens la poden tallar, i 
ho estan intentant de totes les maneres, ar-
ribant a límits inimaginables i increïbles. 
Per exemple, amb la qüestió dels presos po-
lítics: no entenc com pot haver-hi gent que 
diu que no n’hi ha. O tenen una vena als ulls 
o no ho volen veure.
 Però s’ha d’intentar dir les coses pel seu 
nom, no? I tant. Tinc amics que pensen de 
manera diferent que jo. Però parlem. Mentre 
tinguis respecte, pots tenir l’opinió que si-
gui. Crec que especialment ara s’ha d’inten-
tar controlar molt la ràbia i anar amb comp-
te, però les coses s’han de dir. Amb educació, 
però s’han de dir. Davant fets inadmissibles, 
de manera educada i respectuosa, puc mani-
festar la meva opinió amb el que sigui, amb 
una cançó o duent el llaç groc.

ENTREVISTA
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lans. Quina és la teva relació amb la música 
catalana? La primera peça que vaig estudi-
ar a classe de cant amb Xavier Torra va ser 
“Festeig”, d’Eduard Toldrà. Després he tin-
gut una relació molt estreta amb el lied ca-
talà, sobretot a través d’aquest compositor. 
La meva veu és molt entenedora i, al capda-
vall, el lied consisteix a recitar poesia. Em 
va fer molta il·lusió que la filla de Toldrà, la 
Narcisa, digués que li agradaria que jo can-
tés el cicle La rosa als llavis. Hi ha un pro-
jecte per fer-ho amb orquestra, però costa. 
L’any 2020 se celebrarà el 125è aniversari 
del naixement del compositor. A veure si po-
dem donar una bona empenta a la idea... 
 Fa la sensació que la música catalana es 
mou més gràcies a l’empenta individual 
d’aquells que hi creuen que no pas a les es-
tratègies institucionals. Hi estic d’acord. A 
Suïssa, per posar un exemle, defensen molt 
la música pròpia, i més encara la dels seus 
compositors vius. Tenen molt interioritza-
da la filosofia de cuidar la música contem-
porània i donar-li oportunitats. Aquí no es 
fa. L’any vinent s’estrenarà finalment al Li-
ceu l’òpera L’enigma di Lea, de Benet Casa-
blancas. Mira que ha costat! Crec que la res-
ponsabilitat d’això és en bona part dels 
programadors, però també és fruit de la 
mentalitat de la gent i de la formació a les 

Soc una persona que 
no podria omplir-me 
només amb l’òpera, 
també necessito 
l’oratori i el lied.

Cantar en català 
és molt emocionant,
i ara més que mai 
hem de defensar 
la llengua pròpia



La veu de David 
Alegret és una 
de les que més 
sorpreses ens poden 
deparar en el futur
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Fa temps que el nom de David Alegret està 
plenament consolidat. És una presència ha-
bitual, i malgrat l’especifitat de la seva veu 
de tenor liricolleugera, més aviat escassa, la 
seva discografia es redueix a quatre referèn-
cies: El giravolt de maig (Harmonia Mundi, 
2007), d’Eduard Toldrà; La Clementina (Mú-
sica Antigua Aranjuez, 2009), de Luigi 
Bochherini; El timbaler del Bruc (DiscMedi, 
2009), d’Agustí Cohí Grau, i el preciós Im-
pressions de natura (Columna, 2017), acom-
panyat del pianista Daniel Blanch.
 Deixeble dels mítics Xavier Torra i Kurt 
Widmer, la seva carrera ha anat sempre 
acompanyada de noms com els de Mozart i 
Rossini, per la qual cosa cal considerar-lo un 
especialista rossinià i mozartià de soca-rel.  
 No és casual que Alegret hagi estat con-
vidat pel pretigiosíssim Rossini Opera Fes-
tival de Pesaro, un certamen que algú ha 
equiparat, en el món rossinià, al que repre-
senta el Festival de Bayreuth per a Wagner. 
 La veu de tenor rossinià és una especia-
lització vocal molt concreta, provinent ja de 
l’època del mateix Rossini que, tanmateix, no 
es pot confondre amb el que, en els nostres 
dies, entenem com a tenor rossinià. A l’època 
de Rossini, tenor rossinià podia ser també 
equivalent a la denominació de baritenor que, 

bàsicament, definia una veu amb una tessi-
tura ben assentada en el registre central, però 
amb capacitat de coloratura. Però també, com 
ha demostrat un especialista com és el tenor 
John Potter al llibre Tenor: History of a voice, 
tenor rossinià podia designar, tenorilment 
parlant, a part de l’esmentat baritenor (per 
etendre’ns, el del rol d’Otello rossinià de 1816 
escrit per a Andrea Nozzari), el contraltino 
(seguint amb l’exemple d’Otello, el personat-
ge de Rodrigo, estrenat pel no menys mític Gi-
ovanni David).
 David Alegret forma part de la constel-
lació de tenors contraltinos que, si bé no po-
den assolir les notes greus dels baritenors, sí 
que poden emetre notes en el registre sobre-
agut de manera nítida i transparent.

 En temps moderns, hem acabat anome-
nant ‘tenor rossinià’ les poques veus sem-
blants o equivalents a la del mític contraltino 
Giovanni David, com Rockwell Blake, Ernes-
to Palacio, William Matteuzzi, Raúl Gimé-
nez i, més propers als nostres dies, Antonino 
Siragusa i Juan Diego Flórez. I també, esclar, 
el ‘nostre’ David Alegret. El seu pas per l’es-
mentat Festival Rossini, i també per centres 
operístics d’alt voltatge, així ho avala.
 Si Rossini forma part de l’univers musi-
cal d’Alegret, a part del món mozartià ja es-
mentat, també ho és el món de l’oratori, en 
el qual ha abordat pàgines que van des de 
Bach i Händel fins a Arthur Honegger. La 
seva elegant i bella línia de cant, acompa-
nyada d’un fraseig i un cantar fàcil, fan de 
la seva veu, possiblement, una de les que, al 
marge de la carrera inqüestionable desen-
volupada fins al moment, més sorpreses 
ens poden deparar.
 En un panorama en el qual de vegades 
no ens acabem de creure el nostre talent, és 
una bona notícia el fet que el Festival de 
Torroella aposti, enguany, per David Ale-
gret. Si anteriorment havia participat en di-
verses edicions al festival del Castell de Pe-
ralada, la presència d’Alegret a Torroella és 
una bona notícia. Oriol Pérez Treviño

Més que rossinià


