
Programa doble al Festival de
Jazz de l’Estartit, amb Gabriel
Amargant i Albert Sanz al front dels
seus respectius grups. La nit atra-
muntanada semblava voler fer
oblidar els focs que s’havien pro-
duït el dia anterior a la muntanya
del Rocamaura, amb dues pro-
postes que, en essència, parlaven
català i que demostren el bon mo-
ment de la música de jazz feta

per aquestes terres.
Gabriel Amargant, en format

quintet, va presentar els temes
del seu segon disc And Now for So-
mething Completely Different, que
ha estat reconegut amb el premi
Enderrock de la Crítica al Millor
Disc de Jazz. A cavall entre la com-
posició i el ritme accelerat, Amar-
gant ha bastit un segon disc que
apunta a una carrera amb un bri-
llant futur a partir d’un present
també brillant.

Que la música de jazz és trans-
versal queda demostrat amb els
dos protagonistes que van ocupar
l’escenari de l’Estartit. El valencià
Albert Sanz va acabar de corro-
borar-ho amb la seva mirada al

món de la música brasilera. Sanz
s’acompanyava del contrabaix Ja-
vier Colina i d’Al Foster a la bate-
ria. Foster és una autèntica lle-
genda del jazz. Al llarg de la seva
dilatada carrera ha acompanyat
músics com Dexter Gordon i Son-
ny Rollins, però sobretot, destaca
la seva relació amb Miles Davis (el
mateix Miles que li va denegar
un autògraf quan Foster tenia 
anys!) de qui va ser músic i amic en
el període més fosc de la vida del
mite. La bateria d’Al Foster es pot
escolar en més d’una dotzena de
discos de Miles Davis i el va acom-
panyar en infinitat de concerts a
partir de  i fins a la mort de
Davis, l’any . Foster també

ha actuat amb John Scofield, que
fa unes setmanes també va actu-
ar a l’Estartit.

El trio de Sanz es va dedicar,
doncs, a repassar els temes del seu
darrer disc O que será, en els que
versiona temes de Chico Buar-

que, Ivan Lins i Antonio Carlos Jo-
bim, amb l’avançada d’un tema
que formarà part del seu proper
disc. Un viatge meravellós a l’altre
costat de l’Atlàntic amb una bella
interrelació i compenetració dels
músics.
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urandot i Mario Gas
van encisar Peralada.
L’aposta senzilla i mo-
derna del director d’es-

cena, juntament amb l’escenò-
graf Paco Azorín, va aconseguir
captar, en tot moment, l’interès del
públic en una obra que, ja per si
mateixa, es defensa molt bé. Des-
pullat l’escenari de tot element
superflu, amb un baldaquí de fus-
ta, molt xinès, el protagonisme de
l’òpera pòstuma de Puccini va ser
complet pels integrants de la re-
presentació, creant un monument
a les veus participants. Des del cor
fins la soprano.

Una senzilla cortina vermella,
amb el nom de l’obra projectat, do-
nava la benvinguda al públic as-
sistent, fidel sempre a les propos-
tes del Castell, i més en aquesta a
edició. Puntual, com sempre, s’al-
çà el teló i el milanès Giampaolo
Bisanti va començar a dirigir l’Or-
questra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu i els cors, el Coro Inter-
mezzo i el Cor Infantil dels Amics
de la Unió, que van donar l’entra-
da al fil argumental de l’obra. Sen-
se sorpreses i sense estridències,
amb un vestuari sobri, que no

desviava l’atenció de la història
ni de les veus.

Els intèrprets van oferir una
gran exhibició vocal. La parella for-
mada per Irène Theorin (Turan-
dot) i Roberto Aronica (Calaf) van
mostrar la seva connexió donant
una alta dosi de credibilitat a la his-
tòria, sobretot al final, quan es di-
ferencia la part acabada per Fran-
co Alfano que, amb la comoditat
de no haver de portar l’atrezzo de
l’obra, van semblar molt més cò-
modes sobre l’escenari.

Grata sorpresa la de la soprano
mexicana Maria Katzarava (Liù),

que va endur-se una ovació que no
tenia res a envejar a la rebuda per
Theorin. La resta, simplement,
perfecte. Res va impedir veure la
crueltat de la princesa Turandot,
que comptava els seus preten-
dents amb caps clavats sobre pi-
ques. També va quedar clar el va-
lor i enginy de Calaf, capaç no
només de resoldre els tres enigmes
plantejats per la princesa, sinó
també d’aconseguir, al final, en-
amorar-la.

La gran aposta operística de
Peralada pel è aniversari ha re-
sultat ser un èxit. Avui hi tornen.

T

Mario Gas i Paco Azorín presenten una obra senzilla i alhora moderna del clàssic de Puccini,
una de les òperes més populars pel gran públic. Les veus de Irène Theorin, Roberto Aronica i
Maria Katzarava, juntament amb el desplegament del Coro Intermezzo i el Cor Infantil dels
Amics de la Unió, sedueixen el públic que va respondre molt bé a la proposta del Festival

La gran aposta del 30è aniversari va triomfar

Turandot debuta
amb èxit a Peralada

Roberto Aronica (Calaf) en un moment de la seva interpretació.

ROSANA VIDAL

El trio d’asos, tocant en el marc del Festival de Jazz de l’Estartit.

MARTÍ ARTALEJO

Un viatge meravellós a
l’altre costat de l’Atlàntic

L’Estartit presenta dues
propostes jazzístiques que
reafirmen el bon nivell que
es pot trobar a Catalunya
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El grup de les Anxovetes van ser les encarregades d’obrir la nit.

FESTIVAL L’INTERLUDI

Nit mediterrània, amb un cel
radiant d’estels, la d’aquest dissabte
al castell de Calonge, amb la mú-
sica de les Anxovetes i de Cris
Juanico acostant el mar, tot just uns
pocs quilòmetres més enllà, fins al
mateix pati d’armes. En una Cos-
ta Brava plena de festivals d’estiu,
l’Interludi continua defensant la
seva posició a còpia de propostes
originals, refrescants i allunyades
del circuit més comercial.

Un s’hi troba bé en aquest fes-
tival, que l’estiu que ve celebrarà el
mig centenar d’edicions. Rein-
ventat des fa uns anys, en el marc
del Castell, per Calonge hi han pas-
sat primeres espases com Sílvia Pé-
rez Cruz, Raimon, Marina Rosell,
Sanjosex o Joana Serrat. I sempre
l’experiència de deixar-se endur

per la música més despullada d’e-
fectismes té un efecte plaent. 

Dissabte van ser gairebé tres
hores de recital. D’homenatge al
mar, a la cultura mediterrània i de
fer un cant a la vida i a l’optimisme.
Primer van actuar Les Anxovetes,
un grup format per tres gironines
que ha revitalitzat el món de l’ha-
vanera amb les seves veus. Així van
sonar temes com Mare vull ser
pescador, la gran Vestida de nit o La
balada d’en Lucas. Després d’una
pausa amb cremat inclòs va ser el
torn per a Cris Juanico, que hi va
presentar el seu últim treball
F(a)usta. Un experiment que in-
clou una desena de cançons amb
pensaments, reflexions i inquie-
tuds, sempre amb un toc vital i op-
timista. Acompanyat per un quin-
tet de corda i la seva guitarra, Jua-
nico va repassar aquest àlbum de
pop-rock amb la particularitat que
els instruments no són els habi-
tuals d’aquest tipus de música.
No em facis ontes, Es quan et sent
a prop o la clàssica Si véns, van ser
alguns del temes que van sonar. 
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Les primeres d’actuar
van ser les Anxovetes,
seguides d’un Cris Juanico
d’allò més vital i optimista
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L’Interludi fa arribar
el mar fins al
Castell de Calonge
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