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'GIULIO CESARE', una reposició en to menor 

JOAN ANTON CARARACH

DIRECCIÓ D'ESCENA Herbert Wernicke
DIRECCIÓ MUSICAL Michael Hofstetter
ESTRENA Divendres, 23 de juliol
LOCAL Gran Teatre del Liceu

¿Què ha canviat entre el Giulio Cesare estrenat el juny del 2001 i la reposició que va tornar divendres?
La variació més important: si l'estrena de l'òpera de Georg Friedrich Händel en versió libèrrima de
Herbert Wernicke va rebre més d'un premi de la crítica, difícilment repetirà aquesta reposició a la qual li
falta alguna cosa. ¿Què? Aquesta és la qüestió.

Comencem per una constatació òbvia: el públic resisteix les més de quatre hores de funció (descansos
inclosos) sense problemes, perquè el muntatge teatral i les prestacions musicals segueixen convencent.
Però en el segon apartat es troben serioses discrepàncies amb el repartiment anterior: el protagonista
és assumit per un contratenor, Flavio Oliver, en lloc de l'anunciada Daniela Barcellona (una altra
mezzo, Patricia Bardon, assumeix el segon repartiment; el 2001 va ser Ann Murray), i cantants que el
2001 van figurar en el segon repartiment (Elena de la Merced, Cleopatra, i Jordi Domènech, Tolomeo)
formen avui part del primer, satisfactori però no inoblidable. Únicament repeteixen Ewa Podlés, contralt
que torna a ser molt ovacionada pel seu timbre fosc i una tècnica que li permet aprofundir amb força
eficàcia en el llibre d'estil del barroc, Itxaro Mentxaka i el cocodril a qui dóna vida, i molta, Héctor
Manzanares, que s'emporta tants aplaudiments com els cantants.

No va ser llavors un repartiment de gran volada com tampoc ho és ara, però a més a més la versió
musical de Michael Hofstetter no fa oblidar la de Harry Bicket. Tots dos parteixen dels mateixos
pressupòsits, donar prestància barroca a una orquestra moderna habituada a un altre tipus de repertori,
però la direcció de Hofstetter va tenir un caràcter menys àgil, més pla, que el que es va escoltar el 2001
(segons la informació que facilita el Liceu, la versió de Hofstetter dura 15 minuts més que la de Bicket).
I la reposició té finalment un aire lent, com afligit per la calor estival, tot i que el seu responsable, Björn
Jensen, és el mateix de l'estrena a Barcelona. Giulio Cesare és un gran espectacle, sens dubte, com fa
tres anys, però ha tornat en sordina.
El contratenor Flavio Oliver a Giulio Cesare.
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