
Veus de luxe i una interpretació musical impecable
en la representació de Thaïs a Peralada

Plácido Domingo i Ermonela Jaho han protagonitzat aquesta
òpera de Jules Massenet, en versió concert

És la primera vegada que s’ha representat aquesta òpera al Festival i
ha comptat amb un elenc extraordinari: Plácido Domingo (Athanaël),
Ermonela Jaho (Thaïs),
Jean  Teitgen  (Palémon),  Elena  Copons  (Crobyle),   Lida  Vinyes
(Myrtale), Maifé Nogales (Albine), Cristina Díaz (Servent) i Sara Blanch
(l’Encisadora).  Acompanyats pel Coro y Orquesta Titulares del Teatro
Real de Madrid,  dirigits pel mestre Patrick Fournillier. 

Plácido Domingo va debutar al Festival de Peralada l’any 1991 ambo
Otello i ha tornat en diverses ocasions, la darrera el 2011. La soprano,
Ermonella  Jaho,  va  debutar  l’any  passat  a  Peralada,  com  a
protagonista de l’òpera Madama Butterfly.  

El  llegendari,  Plácido  Domingo,  ha  interpretat  amb  gran  força  i
personalitat teatral el seu rol del monjo Athanaël, vençut als encants
de la cortesana Thaïs, rol interpretat per Ermonela Jaho que ha tornat
a  enamorar  al  públic  de  Peralada.  Un  dels  moments  brillants  i
esperats pel  públic  ha estat quan ha arribat la  cèlebre  Meditation,
l’interludi per a violí sol i orquestra que divideix en dos l’òpera i marca
la conversió espiritual de la protagonista. 
 
Thaïs, una de les òperes més boniques de Jules Massenet i llibret de
Louis Gallet,  s’ha escoltat aquesta nit en versió concert, en tres actes
i set escenes: . Es va estrenar a l’òpera de París el 16 de març de
1894. 

Aquesta nit també ha destacat la intervenció del Cor Titular del Teatro
Real  de  Madrid,  des  del  2010.  Actualment  el  dirigeix  el  mestres
Andrés Máspero. Ahir amb Jonas Kaufmann i avui a Thaïs, la música
ha  anat  a  càrrec  de  la  Orquesta  Titular  del  Teatro  Real,  que  han
aconseguit fer sonar les notes impecablement. 

Una  nit  de  gran  qualitat  vocal  i  instrumental,  una  Thaïs  de  gran
bellesa que perdurarà en la memòria del públic. Els aplaudiments han
estat sonors i també els bravos fent-los  sortir  més d’una vegada a
l’escenari,  un cop acabat l’espectacle.   Fins  i  tot  les  cigonyes han
aplaudit. 
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