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Torna
l’espectacle

Xavier Cester

ÒPERA
‘Turandot’

‘turandot’, de Puccini. Luana DeVol, Franco
Farina, Barbara Frittoli, Stefano Palatchi. di-

recció d’escena: Núria Espert. escenografia:

ezio frigerio. vestuari: Franca Squarciapino.

Polifònica de Puig-reig. Cor Vivaldi. cor i

orquestra simfònica del Gran Teatre del

Liceu. Director: giuliano carella. Barcelona,

Gran Teatre del Liceu, 21 de juliol.

En uns temps de règims dramatúrgics basats en l’ano-
rèxia del decorat únic i la lletjor visual, la Turandot
imaginada per Núria Espert suposa una benvinguda
dieta hipercalòrica amb decorats monumentals (gen-
tilesa d’Ezio Frigerio), vestuari fastuós (cortesia de
Franca Squarciapino, amb un contrast ideal entre la
grisor de la plebs i les coloraines de la cort) i profu-
sió d’extres amunt i avall. Resumint, espectacle pur
i dur, al qual se li han d’afegir les justes dosis de nos-
tàlgia de la nit màgica del 7 d’octubre del 1999, quan
el Liceu va tornar a obrir les seves portes amb aques-
ta producció del darrer títol de Puccini.

La directora va ser lleugerament protestada a l’aca-
bar la funció, potser perquè encara no s’ha paït la
seva decisió més agosarada: el suïcidi de la protago-
nista després del seu desgel amorós. El problema no
estava tant en la pertinença d’aquesta opció, no
exempta de lògica si recordem el sacrifici anterior de
Liù, com la seva pobra plasmació visual, amb aquest
teló estelat i una visió traslúcida del tron imperial.

La batuta de Giulino Carella també va jugar la carta
de l’espectacularitat a tot preu, i els clímaxs que va
obtenir van ser cataclísmics. Sense que això sigui con-
tradictori, la seva versió alhora evidenciava la mo-
dernitat de l’escriptura pucciniana, i l’orquestra li-
ceista va fer justícia, si no a tots, sí que a bona part
dels refinaments tímbrics de la partitura. El cor, re-
forçat de nou per una Polifònica de Puig-reig que sem-
bla haver reemplaçat el Cor de Cambra del Palau, no
es va arronsar davant els atacs decibèlics.

Amb una trompeteria impressionant, el Calaf de
Franco Farina també va capejar sense problemes el
brogit orquestral i, a manca de major delicadesa, va

aportar aguts i empenta. Més mitigada va ser la im-
pressió causada per Luana DeVol, una Turandot d’es-
cassa presència al segon acte (la seva ubicació a es-
cena tampoc ajudava) que va remuntar una mica en
el tercer sense que la seva principessa di gelo assolís mai
la mala llet i intensitat imprescindibles. Un pianís-
sim trencat no va afectar el triomf de Barbara Fritto-
li, una Liù amb un fraseig de manual (els altres dos
protagonistes en podrien prendre nota) coronada per
un Tu che di gel sei cinta de pell de gallina. Si el Timur
de Stefano Palatchi mostrava certa fatiga, el trio de
màscares liderat per un pletòric Lluís Sintes va ser
un altre dels elements clau de l’espectacle.

La cort imperial xinesa va tornar al Liceu amb la ‘Turandot’ dirigida per Núria Espert
JOSEP LOSADA

Per sorpresa, la Staatsoper de Berlín s’ha plan-
tat a La Maestranza per fer-hi tres funcions de
Parsifal aprofitant les visites que l’orquestra feia
a Granada i Madrid. La Junta ho ha fet possible
amb una subvenció molt protestada que decu-
plica la seva aportació anual al Conservatori.
L’interès era segur en tractar-se del nou i polè-
mic muntatge presentat a Berlín i molts wag-
nerians internàutics van fer els quilòmetres cor-
responents per, no ja gaudir d’un sotrac
musical, si no jutjar l’enfocament de Barenbo-
im, la importància estètica de la proposta i la
vàlua de René Pape i d’uns cantants joves entre
els quals van sorgir sorpreses satisfactòries.

Per començar Burkhard Fritz, de timbre pe-
netrant i lleugerament àcid, que, a partir d’una
carrera iniciada com a tenor líric, és un Parsi-
fal a tenir molt en compte per irradiació i ho-
mogeneïtat vocals. Michaela Schuster, amb re-
cursos espectaculars, componia una Kundry
ferotge en els antípodes dels refinaments d’Ur-
mana fa poc al Liceu. I, com a descobriments,
cal ressenyar l’òptim Klingsor de Jochen
Schmekenberger, i el Cavaller de Patrick Vogel
que és un tenor a seguir. Barenboim no s’equi-
voca donant opcions a les noves generacions.

No cal dir que el Gurnemanz de René Pape
és insuperable per presència i línia de cant,

però vaig tenir la sensació d’una certa rutina:
el baix, al cim de la fama, semblava aliè al mun-
tatge i només concernit de debò per les notes
profundes. L’autèntic impacte el produïa l’Am-
fortas del jove baix-baríton Hanno Müller-
Brachmann. De trenta-tres anys i polit per
Fischer-Dieskau, se’l rifen les grans batutes per
una veu consistent molt treballada en els ma-
tisos i en els extrems que suporta un fraseig
fascinador: cada paraula, cada síl·laba, cada so
cerquen la més alta temperatura dramática i
el monòleg del primer acte va resultar molt
més intens que els escoltats a Estes o Skohvus,
per no mencionar més que els darrers Amfor-
tas liceistes.

L’escenografia de Jens Kilian no juga cap carta
a fons i presenta successivament un cosmos in-
terestel·lar, un bosc, un paratge d’anorreament,
un claustre àrab, el Central Park novaiorquès
(per als Encanteris del Divendres Sant) i una esca-
linata ocupada per una colla de violents que
branden porres i cadenes. Una part del decorat
la posen vídeos d’incendis, destruccions, ona-
des... res de nou en aquest sentit. La pessimista
visió de Bernd Eschinger priva el món del Grial
de ressons màgics, amb nevades cada dos per
tres, guerrers clònico-galàctics, cavallers com
àliens i aportacions com Titurel assegut sobre
un mecanotub de fireta per mostrar la incon-
sistència del seu regnat, la consagració quan
Amfortas es treu el cor i l’entrega per a uns ca-
vallers que l’esmicolen amb un enorme gani-
vet, o l’entronització final de Kundry rediviva
al costat de Parsifal a dalt dels graons i confi-
gurant una trinitat amb Amfortas.

Resumim la concertació de Barenboim dient
que aplica una serenor anti-Thielemann a
l’obra com a penyora d’una profunditat que
no cal potenciar. Dirigeix el tercer acte de ma-
nera especialment morosa sabent que no pot
fer res per l’oient que, a aquestes altures, ha
desconnectat, però que clavarà els altres al cen-
tre d’una partitura genial. De l’orquestra n’es-
perava més, com si toquessin en fred, i la
massa coral, òptima en el doble vessant mu-
sical i teatral.

‘Parsifal’

Per sorpresa i
amb sorpreses

Xavier Casanoves Danés

‘Parsifal’, de Wagner. Burkhard Fritz,
René Pape, Michaela Schuster. direc-

tor d’escena: Bernd Eichinger. or-

questra i cor de la staatsoper de ber-

lín. director: Daniel Barenboim.

sevilla, teatre de la maestranza, 13,

16 i 18 de juliol.


