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Mariella Devia llegeix la història de Tristany i Isolda als vilatans de ‘L’elisir d’amore’

Ò P E R A

‘L’elisir d’amore’

El filtre
de l’èxit

Xavier Cester

‘L’elisir d’amore’, de Donizetti. Mariella
Devia, Raúl Giménez, Víctor Torres, Simone
Alaimo, Cristina Obregón. Direcció

d’escena: Mario Gas. Escenografia i

vestuari: Marcelo Grande. Cor i Orquestra

Simfònica del Gran Teatre del Liceu.

Director: Daniele Callegari. Barcelona,

Gran Teatre del Liceu, 18 de març.

Els bons muntatges sempre paga la pena repo-
sar-los i més si, amb el pas del temps, guanyen
consistència i qualitat. Aquest és el cas de L’elisir

d’amore en direcció de Mario Gas, els orígens ja llu-
nyans del qual, al Grec del 1983, no han restat ni un
àtom de frescor a una proposta ubicada en la Itàlia
feixista que, en la seva darrera encarnació, ara per
fi al Liceu, s’ha revelat de nou com una festa joiosa
de comèdia intel·ligent. La esplèndida fisicitat de la
plaça imaginada per Marcelo Grande i el detallisme
del seu vestuari són el marc perfecte per a una acció
menada per Gas i el seu codirector, José Antonio
Gutiérrez, amb igual encert per a les interrelacions
dels protagonistes com per al retrat d’una comunitat
de barri popular: són exemplars en aquest sentit tant
l’escena inicial, aquesta arrencada gradual d’una
jornada quotidiana, com l’animat banquet amb què
s’obre el segon acte. La intrusió dels camises negres és
l’element amenaçador que, tanmateix, no trenca l’e-
quilibri entre una comèdia sense vulgaritats i un
melodrama sentimental sense ensucraments.

D’entre els molts debuts importants que es troben
en els cinc repartiments previstos, destaquen amb
llum pròpia els dels dos protagonistes de l’estrena,
dos estilistes veterans que, defugint l’efectisme més
xaró, van fer una classe magistral per a alegria dels
amants del bon cant. La principal arma de Raúl Gi-
ménez no ha estat mai la seducció tímbrica d’una
veu que ara mostra més signes de sequedat, sinó el

fraseig elegant i senyorívol i la cura extrema en els
detalls. El seu entranyable Nemorino va anar gua-
nyar consistència a mesura que avançava la repre-
sentació –com, amb desarmant simplicitat, va
adreçar el seu “Quest’oggi no” abans de la desespera-
ció continguda d’Amina credimi–, fins a un esplèndid
segon acte coronat per Una furtiva lagrima curulla de
captivadors pianissimos.

Ras i curt, Mariella Devia és una de les belcantistes
més excelses dels darrers lustres. El seu debut, en-
cara que amb un paper de relatiu compromís com
el d’Adina, ha estat com l’entrada d’un manantial
d’aigua pura en un teatre avesat a un bel canto més
alambinat i artificiós. L’homogeneïtat de l’instru-
ment, només ara amb una porció superior de me-
tall, i la fermesa absoluta de la tècnica estan al servei
d’un cant legatissimo, guarnit de manta inflexions
que en cap moment trenquen unes línies que sem-
blaven infinites gràcies a un control astorador del
fiato. L’evolució del personatge, de despreocupada
superioritat a tendresa veritable, va ser dibuixada
amb el més fi dels llapis per una Devia que va de-
mostrar amb el seu commovedor Quanto amore! que,
sovint, menys és més.

En un temps en què llegim més que escoltem (per
molt que els sobretítols siguin ben útils), va ser re-

frescant assistir a un Elisir on el text arribava
de manera diàfana i directa dels protago-
nistes, en especial del Dulcamara bigger than
life de Simone Alaimo. Els excessos bufonís-
tics que alguns cantants empren per dissi-
mular els seus dèficits canors van ser, per
sort, bandejats pel magnífic intèrpret italià,
la retirada física del qual amb Mario Gas
encara donava una dimensió extra al seu
xarlatà doctor. Víctor Torres va ser un Bel-
core de físic gegantí, de pasta noble en el
cant, massa potser per a un paper que ad-
met més fatxenderia i malícia. Cristina
Obregón va tancar amb ple encert l’equip
vocal.

Deixant de banda algunes puntes de fo-
gositat, la direcció de Daniele Callegari va
optar pels aspectes més amorosos de la
partitura de Donizetti, arrodonint cantells i
cercant refinaments tímbrics que l’orques-
tra del Liceu, en especial una aplaudible
fusta, va assolir. El perill de moltes obres de
repertori a la casa, que el nivell decaigui
respecte de partitures considerades més di-
fícils, va ser evitat també per un cor d’im-
pecable empast fins i tot en els moments
més delicats. En tot cas, la guspira que va
faltar a la batuta de Callegari va ser més que
compensada per la serietat i polidesa amb
què el director italià va dur a bon port
aquest Elisir d’amore. I és que les grans co-
mèdies s’han de prendre seriosament.

C L À S S I C A

‘Passió segons sant Mateu’

La tercera
via

Xavier Casanoves Danés

‘Passió segons sant Mateu’, de Bach. Jan
Kobow, Sebastian Noack, Joanne Lunn,
Elisabeth Jansson, Gotthold Schwarz. Cor

de Cambra de Stuttgart. Orquestra

Barroca de Stuttgart. Director: Frieder
Bernius. Barcelona, Euroconcert, Palau

de la Música, 14 de març.

El director alemany Frieder Bernius va fundar el
Cor de Cambra de Stuttgart l’any 1968 i l’Orquestra

Barroca disset anys després, el 1985, i totes dues
formacions han aconseguit conjuntament o per
separat el respecte en l’àmbit de les interpretacions
historicistes que la seva presentació a Euroconcert
ha revalidat amb una obra tan complexa i para-
digmàtica com la Passió segons sant Mateu de Bach.

El plantejament de Bernius és eclèctic per assi-
milació de contraris. És una manera de dir que la
seva Passió no vol resultar aclaparadora ni es de-
canta per una opció predominant sense resultar
especialment íntima a la manera pietista ni acla-
paradorament severa al gust luterà. Com si afavorís
una via intermèdia, el bastiment narratiu de l’E-
vangelista i les escenes representades resulten
particularment vívids en contrast amb unes àries
on els solistes poden alliberar un punt d’esponta-
neïtat segurs que l’acompanyament no els fallarà.
Se succeïen l’èmfasi dramàtic i el lirisme madri-
galesc amb una calculada impressió global de flu-
ïdesa i d’alternança entre tensió i distensió. Era
evident que la proposta musicològica no distreia
l’atenció per si mateixa i només la manca de jus-
tesa puntual en la quadratura general trencava la
concentració.

L’element memorable de la versió rau en la
qualitat del cor (vint-i-quatre veus), el seu equilibri
intern i la fusió amb l’orquestra que Bernius situa
amb les fustes al capdavant relegant les cordes a un
segon pla i fins a la funció d’un suau bordó en al-
guns passatges.

Entre els solistes vocals, van destacar dos can-
tants berlinesos: el baix Sebastian Noack (que per
cert just d’aquí a un mes, el diumenge 17 d’abril,
torna amb Un rèquiem alemany de Brahms), inter-
pretant un Jesús autoritari amb el segell inconfu-
sible de Fischer-Dieskau (que ha estat un dels seus
mestres), i el tenor Jan Kobow, intens, creatiu i re-
sistent com a Evangelista, amb un registre agut
molt expressiu i que deu excel·lir com a liederista
per la intenció del fraseig. Feia, també, les funcions
de tenor solista i, per aquest fet, es va escatimar
l’ària Geduld, Geduld que els més filobarrocs van
enyorar sobretot pel preciós acompanyament ar-
pegiat de la viola da gamba. La soprano Joanne
Lunn i el baix Gotthold Schwarz semblaven una
mica distanciats del joc de Bernius, i del tot im-
personal Elisabeth Jansson en les dues excelses
àries que li pertocaven com a contralt.


