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rònicac

Conte de fades amb
cantants màgics

33 Un moment de la representació de La Cenerentola, al Liceu.

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

U na història universal amb ac-
centuada estètica de conte
de fades. I uns cantants de

primera per donar vida a la màgia
de La Cenerentola, última òpera bufa
del no menys màgic Rossini. Diu-
menge, les unànimes aclamacions
del públic, dedicades a tots els parti-
cipants del muntatge, però especial-
ment a Joyce DiDonato i a Juan Die-
go Flórez, van demostrar que la pro-
ducció, llacunes a part, compta amb
el suport del Liceu.

La fidelitat de Comediants al lli-
bret es posa de manifest des del pri-
mer moment. Res d’invencions que
vagin més enllà dels enginys amb el
segell de la companyia de Joan Font
i del responsable de l’escenografia i
vestuari, Joan Guillén. Es tracta d’ex-
plicar visualment el conte de mane-
ra senzilla i directa, amb molt con-
trast de llum, color i clares estructu-
res geomètriques, que també es ma-
nifesten en els vestits, rematats amb
còmiques perruques.

Entre els èxits destaca el joc que
dóna el gran mirall del segon acte i,
sobretot, l’aportació de les rates, que
desperten la immediata simpatia
amb els graciosos moviments i les
cabrioles dels disfressats ballarins.
La seva aportació contribueix a re-

forçar l’aura de conte del muntatge
i és un element fantàstic que ajuda
al viatge de la Ventafocs cap al seu
somni i, alhora, la situa en l’entorn
de pobresa en què viu.

Hi ha més tocs imaginatius, però
no sempre es troba una adequada
prolongació en la dramatúrgia dels
personatges, uns de més ben perfi-
lats que altres. Però la funció permet
als cantants desenvolupar sense pro-
blemes la delicada arquitectura vo-
cal rossiniana plena de deliciosos
contrastos, amb ràpids concertants,
recitatius i àries d’extrema dificul-
tat. Joyce DiDonato va demostrar la
seva categoria d’estrella emergent
amb una matisada, sensible i, quan
la seva protesta ho requeria, enèrgi-
ca interpretació d’Angelina (Venta-
focs). Des del principi amb la melan-
còlica Una volta c’era un re, passant
per l’amorós duo amb Juan Diego
Flórez, Un soave non so che, fins a l’ex-
plosiu final amb Nacqui all’affano, al
pianto, la cantant va exhibir un be-
llíssim catàleg de recursos vocals.

Flórez (príncep Don Ramiro) va
acreditar que és el millor tenor rossi-
nià. Va enlluernar el seu líric i ele-
gant fraseig i va ser llargament ova-
cionat després de la interpretació
de Si, ritrovarla io giuro, una ària
amb arriscats aguts en la qual va as-

solir una suprema excel.lència. Els
esperpèntics Don Magnifico (Bruno
de Simone) i les seves filles i germa-
nastres d’Angelina, Clorinda (Cristi-
na Obregón) i Tisbe (Itxaro Menxaca)
van estar a l’altura. Bon treball de
Simón Orfila (màgic Alidoro), i de
David Menéndez (còmic Dandini),
que va brillar en els duos. Un bon re-
partiment, recolzat per l’orquestra
del Liceu, per escenificar el triomf
de la bondat.H

El millor èxit de
Comediants és la
creació de l’element
fantàstic de les rates

Joyce DiDonato i Juan
Diego Flórez triomfen
amb ‘La Cenerentola’
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