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Tot i haver-se guanyat la
confiança dels sectors
operístics amb la direcció,
l’any 1992, de Carmen a
La Bastille parisenca, José
Luis Gómez, fundador el
1995 del Teatro de la Aba-
día de la Comunidad de
Madrid, no havia debutat
encara com a director
d’escena en cap producció
a l’Estat espanyol. «Se
m’han presentat diverses
oportunitats per fer-ho,
però la insistència de Joan
Matabosch [director artís-
tic del Liceu] ha fet que em
decideixi», explicava di-
vendres Gómez al Liceu.

La producció escollida
és Simon Boccanegra, una
òpera amb un pròleg i tres
actes que, al Liceu, no s’hi
representava des de la
temporada 1989/1990, i
que Gómez presenta des
d’avui i fins al 14 de gener

en una versió desposseïda
d’artificis. «No crec en
lectures simplement mo-
dernitzadores; a vegades
es cau en sobreinterpreta-
cions, en violències ex-
egètiques sobre el mate-
rial», defensa Gómez, que
després de veure diferents
muntatges de Simon Boc-
canegra, va optar per cen-
trar-se en «el republicanis-
me conciliador d’interes-
sos oposats que hi ha en
aquesta obra». «La seva
història sempre ha tingut
una gran ressonància en
mi. És un heroi polític amb
un passat turbulent que
s’ha regenerat», afegeix.

Un drama polític
Boccanegra va ser un cor-
sari que es va convertir en
primer dux de la Repúbli-
ca de Gènova després
d’una revolta popular el

1339, i que Verdi, davant
d’un llibret de Francesco
Maria Piave basat en
l’obra d’Antonio García
Gutiérrez, va projectar
com a heroi patriòtic, libe-
ral i tolerant que sacrifica
els seus interessos, també
la seva vida, per al bé su-
prem de la pau i de la con-
còrdia entre els ciutadans.
«Hi ha una cosa grandiosa
en Boccanegra, que és el
debat de perdonar l’ene-
mic, que em sembla extra-
ordinari», explica Gómez.

Interpretada per Antho-
ny Michaels-Moore en el
paper de Boccanegra i
Krassimira Stoyanova en
el de la seva filla, l’obra té
a Pablo Carignani de di-
rector musical; Carl Fi-
llion, de responsable de
l’escenografia, i Alejan-
dro Andújar, del vestuari,
que ha tingut com a gran

repte el fet que l’evolució
del vestit des de la Revolu-
ció Francesa fins a mitjan
segle XX, període en què

es desenvolupa l’òpera, no
es percebi de manera
abrupta. L’adaptació ha
estat definida per Mata-

bosch com «un dels mun-
tatges tècnicament més
complexos què s’han fet al
Liceu».

José Luis Gómez debuta avui al
Liceu amb «Simon Boccanegra»
L’obra de Verdi no s’hi representa des de fa dinou temporades
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● El prestigiós director teatral andalús
José Luis Gómez s’estrenarà avui al Gran
Teatre del Liceu amb una lectura gens
«modernitzadora» de Simon Boccanegra,

Anthony Michaels-Moore i Neil Shicoff, assajant al Liceu. / XAVIER BERTRAL / EFE

una òpera –de les menys conegudes i, per
tant, menys representades– de Giuseppe
Verdi, estrenada el 1857 a La Fenice ve-
neciana, i que al teatre líric barceloní no es
veu des de fa dinou temporades.
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