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L’antisistema
romàntica

La‘mezzo’ italianaCeciliaBartolihomenatjarà
MaríaMalibránalPalaude laMúsicaaquestdiumenge

Ramon Palomeras
MADRID

La mezzosoprano italiana
Cecilia Bartoli contemplarà
aquest divendres al Teatro
Real de Madrid i diumenge
al Palau de la Música els dies
de glòria del bel canto a tra-
vés dels ulls de María Mali-
brán (París, 1808-Manches-
ter, 1836), icona romàntica,
musa del bel canto i l’estre-
lla operística més extraordi-
nària de la seva època.

Amb el títol genèricMaría
Malibrán, la revolución ro-
mántica, Bartoli abordarà,
acompanyada per l’orques-
tra La Scintilla –un conjunt
d’instruments originals–, un
programa en què s’alterna-
ran composicions de Do-
nizetti, Rossini, Persiani,
Mendelssohn, Hummel i Be-
llini. “Es tracta de recuperar
una vocalitat quasi oblidada
i tornar als orígens del bel
canto”, apunta Bartoli.

L’encís va començar fa
20 anys, quan Christopher
Raeburn, el seu productor,
li va regalar un retrat de la
diva d’origen espanyol. El
seu nom real era María Feli-
cia García Sitjes, filla del

tenor i compositor Vicente
García i de la soprano Joa-
quina Briones. Fascinada
per la seva bellesa, Bartoli
va anar endinsant-se en la
figura de Malibrán fins a
descobrir una vida de no-
vel·la. “Va ser una dona mo-
derna, emprenedora, poli-

glota, emancipada, apassio-
nada. La seva carrera va ser
com la d’una pop star actu-
al. Amb ella va començar el
marxandatge”, apunta la
mezzo.

Cops i insults
Amb sis anys Malibrán va
fer el seu debut amb un
petit paper; el seu pare li va
inculcar una tècnica vocal
perfecta a base de cops i in-
sults; amb 17 anys va tor-
nar a debutar amb el paper
protagonista de Rosina a Il
barbiere di Siviglia, el ma-
teix amb què es va estrenar
Bartoli... Per decisió pater-
na es va casar amb 17 anys
amb Eugène Malibrán, un
banquer aparentment ric
però en realitat farcit de
deutes. Ella el va deixar
plantat. Posteriorment es
va enamorar del violinista
Charles de Bériot i això va
ser un escàndol per a l’è-
poca. El cas és que es va
convertir en una llegenda
mundial fins que un acci-
dent a cavall als 28 anys va
acabar sobtadament amb la
seva vida.

“Era una mezzosoprano
amb una tècnica superba.

Era particularment perso-
nal en els registres extrems
i cantava els papers de so-
prano tradicional amb un
èxit triomfal”, raona Barto-
li. Però a banda de la seva
qualitat vocal, la cantant lí-
rica en destaca per damunt
de tot la seva “individuali-
tat”. “Cantava com sentia la
música. Era una antisiste-
ma. Va trencar amb els mo-
dels d’interpretació clàssics;
defugia els estereotips de
l’època. Actualment vivim
una globalització massa ge-
neralitzada. N’hauríem d’a-
prendre, d’ella”. Com també
hauríem d’aprendre dels
compositors de l’època,
apunta Bartoli. “Mozart,
Rossini... Tots ells componi-
en pensant en les veus del
moment. Actualment és la
manera de treballar en el
món del pop, però no en el
terreny clàssic”.

Però l’homenatge de Bar-
toli va molt més enllà. La
cantant italiana, de 41
anys, arribarà acompanya-
da d’un tràiler museu dedi-
cat a Malibrán. Es tracta
d’una exposició itinerant de
més de 80 peces de la seva
col·lecció privada. ■

cendència, però la magnífi-
ca pirueta final certifica l’en-
cert d’Amargós i Rumbau.

La producció ja té un ro-
datge important després de
l’estrena a Winterthur i les
funcions a Darmstadt i Salt.
El nítid muntatge de Luca
Valentino jugava sempre a
favor d’una música defensa-
da pel mateix Amargós al
capdavant de Barcelona 216.
La hiperactiva i brillant ins-
trumentació mai anava en
detriment d’unes línies vo-
cals que podien agafar vola-
da lírica. Toni Marsol, amb la
presència vocal i escènica a
què ens té ben acostumats, i
una María Hinojosa d’agut
segur van brillar com a ma-
nipuladors mestres de ceri-
mònies, la qual cosa no vol
dir en absolut que Miquel
Cobos (l’atònita víctima) i
Anna Tobella desentones-
sin. Per a un festival com el
d’Òpera de Butxaca, dedicat
sense defallença a la creació
d’ara i d’aquí, Saló d’Anubis
ha estat un immillorable
punt d’arrencada.

*
Saló d’Anubis, DE J.A. AMAR-
GÓS. TNC, 28 D’OCTUBRE.

L’espera ha estat llar-
ga, però ha pagat la
pena. La magnífica

impressió que va generar
Eurídice el 2001 feia que les
expectatives fossin moltes
davant la segona col·labora-
ció operística entre Joan Al-
bert Amargós i Toni Rum-
bau. Només els obnubilats
per la taxonomia, capficats
a posar cartellets i aixecar
fronteres estanques, s’ata-
balaran per la llibertat amb
què els dos creadors em-
pren una gran diversitat
d’elements en aquest sug-
gerent Saló d’Anubis o
l’Acadèmia de Lilí i Danté.
Les referències egípcies,
l’encís de la màgia i el caba-
ret i la presència d’un titella
(en un original trio que re-
trotreia a l’obra anterior)
són només eines per bastir
una reflexió sobre el gran
misteri final. No és per ca-
sualitat, per tant, que una
de les cèl·lules motíviques
més recurrents reveli tot el
seu sentit quan s’hi afegeix
el text Muero y vivo (l’obra
s’ha presentat tant en ver-
sió catalana com castella-
na). El ritme decau una
mica quan el to pren trans-

Crítica* òpera

La màgia de la mort

Xavier
Cester

Teatre: Nou curs a l’Institut

Homenatge a Adrià Gual

Dos exalumnes de l’Institut del
Teatre, juntament amb la com-
panyia Dei Furbi, van homenat-
jar ahir Adrià Gual en l’obertura
del curs 2007-2008 de l’escola
d’art dramàtic. Els actes, enge-

gats amb una conferència de
Rafael Argullol, van culminar
amb el descobriment d’una
placa dissenyada per Iago Peri-
cot a partir d’una il·lustració de
l’homenatjat ■ RUTH MARIGOT

“María Malibrán
va trencar
amb els models
d’interpretació
clàssics”, apunta
Cecilia Bartoli

Cecilia Bartoli arriba acompanyada d’un tràiler museu amb 80 peces que recorden la vida de María Malibrán ■ MONDELO / EFE




