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El director artístic del Li-
ceu, Joan Matabosch, acla-
ria en una roda de premsa
que aquest parèntesi tan
llarg no es repetirà, gràcies
sobretot al fet que el Liceu
disposarà ara de més facili-
tats en ser coresponsable
d’aquest muntatge. La pe-
ça, una de les imprescindi-
bles en el repertori líric
més popular, demana un
gran repartiment, ja que les
exigències vocals del lli-
bret són notables. Una de
les raons per les quals Il
trovatore no és un fix en
les programacions operís-
tiques és, de fet, que es vol
complir amb les expectati-
ves del públic en cada ver-
sió.

El drama en quatre ac-
tes, basat en l’obra homò-
nima d’Antonio García
Gutiérrez, se situa al Palau
de l’Aljafería de Saragos-
sa. La peça demostra la
força destructiva i irrepa-
rable de la venjança i la ge-
losia. Habitualment,
aquesta falsa òpera històri-
ca llueix decorats amb
claustre, cort, castell i pre-
só. Deflo ha aparcat tot ai-
xò en la seva primera pro-
ducció. A canvi, opta per
unes teles de seda que sim-
bolitzen els dos món con-
traposats: el del comte de
Luna, que desitja casar-se
amb Leonora, i el d’Azu-
cena, filla d’una bruixa
que ha acollit Manrico i
que té tota la informació
dramàtica, que sabrà utilit-
zar per venjar la mort de la
seva mare a la foguera. En
l’obra gairebé no hi ha ac-
ció: tot és narrat. Deflo
aporta a la història una mi-

rada èpica i no romàntica
–«de baralles en saben fer
més i millor Steven Spiel-
berg i Francis Ford Coppo-
la», diu, irònic.

El vestuari té tocs ex-
pressionistes: s’utilitzen
els mínims elements per

veure el parentesc dels di-
ferents personatges, inspi-
rant-se en la roba medieval
però fugint de la carcassa
vistosa però inexpressiva.
I és que Deflo, deixeble de
Giorgio Strehler fa 40
anys, reivindica una òpera

que respiri pels seus matei-
xos porus. Critica les revi-
sions operístiques que
s’encaparren a traslladar
les diferents accions «a
l’Afganistan». Deflo ho
raona: «Ja sé que els gita-
nos han estat històrica-

ment perseguits. Però un
sol documental de la tele-
visió ho sabrà explicar mi-
llor que una versió d’Il tro-
vatore centrada en aquest
drama.»

Versió íntegra
La direcció musical és de
Marco Armiliato. En
aquesta producció i de ma-
nera extraordinària, se-
gons argumenta Mata-
bosch, no es retalla més
que les repeticions, mante-
nint totes les cabalette
compostes per Verdi. Ar-
miliato defensa que «el
públic ha de disfrutar del
ritme de l’espectacle i de
tota la seva música».
Aquesta lectura li ha estal-
viat retallades en la parti-
tura sovint traumàtiques,
segons diu. Sí que s’han
estalviat les reiteracions
de les cabalette, «per no
fer patir els cantants i, pot-
ser, també el públic».

Per poder posar en esce-
na les 19 funcions al Liceu
ha calgut muntar tres re-
partiments diferents. En el
primer hi figuren les grans
veus, però, per Mata-
bosch, els altres no desme-
reixen i «sorprendran».
Fiorenza Cedolins és Leo-
nora. Interpreta el paper
per dissetena vegada i ja
aclareix que és el primer
cop que ho fa amb l’essen-
cialisme brechtià de De-
flo, que compara amb la
cosmovisió zen. També
Luciana d’Intino (Azuce-
na) recorda el primer «des-
acord» amb el director
d’escena. La mezzosopra-
no debuta al Liceu en una
producció operística.

Gilbert Delfo resta pes a l’escenografia potenciant els cantants amb una interpretació continguda

El Liceu estrena «Il trovatore» brechtià
JORDI BORDES / Barcelona

● L’estrena de demà, amb la presència
dels reis d’Espanya, és una de les dates
en vermell del desè aniversari en la re-
obertura del Liceu. El director d’esce-
na, Marco Armiliato, recorda que el
seu primer treball a Barcelona va ser al
Victòria, quan el Liceu era un gran fo-
rat com a conseqüència de l’incendi. El
Liceu innova amb Il trovatore. El 22 de

● Il trovatore de Verdi és un dels títols que
s’han representat amb més assiduïtat al Liceu.
S’hi va estrenar el 1854, només un any després
de l’estrena rigorosa al Teatro Apollo de Roma.

Marco Berti (Manrico) i Fiorenza Cedolins (Azucena), en l’assaig de dissabte. / BOFILL

La nova coproducció del Liceu arrenca dime-
cres, però després d’un buit de 17 anys. A Bar-
celona, se’n veuran 19 funcions. També hi hau-
rà dues sessions a Lleida per inaugurar el nou
auditori (20 i 23 de gener). El director d’escena,

desembre es retransmetrà en directe a
180 sales de cinema d’arreu del món.
Superarà l’experiència local de l’Ane-
lla Cultural. Un altre repte d’Il trovato-
re és inaugurar com a teatre d’òpera la
Llotja de Lleida. Serà el 20 i el 23 de
gener. Una altra bona notícia per a una
temporada en què s’ha consolidat el lli-
gam entre el públic i el Liceu.

Gilberto Deflo, aventura que serà la producció
més essencialista. S’ha descartat la fórmula
d’escenografia romàntica per dotar de més pre-
sència els cantants, que, a més, fan una interpre-
tació brechtiana, continguda i essencialista.

El colofó del desè aniversari

● Josep Bargalló, director
de l’Institut Ramon Llull,
va valorar ahir, en una roda
de premsa, molt positiva-
ment el projecte que van
impulsar a la Biennal
d’Art de Venècia, l’expo-
sició La comunitat incon-
fessable, que ha rebut
45.633 visites, un 13% de
l’assistència total a la Bi-
ennal, i en què es van re-
gistrar puntes de més de

1.000 visitants diaris. «Es-
tem absolutament satisfets
del procés», va declarar.
«Satisfets d’haver arribat a
una col·laboració amb el
Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona, de la
resposta de les autoritats
de Venècia, del públic, del
comissari i la feina dels or-
ganitzadors i per suposat
que el projecte de Valentín
Roma es desenvolupés tal
com el va pensar.» Va as-

segurar també que ja s’han
posat a treballar per tornar
a la Biennal el 2011, amb
la voluntat de «mantenir el
mateix nivell de qualitat».
El crític d’art Arnau Puig
va manifestar-se descon-
tent del resultat final, que
va considerar mancat
d’objectiu: «No és un pro-
blema dels artistes, que
han fet una feina esplèndi-
da, sinó de les intencions
de l’Institut.» Davant les

crítiques, Bargalló es va
mantenir constant, remar-
cant que tenen visions di-
ferent del que és reivindi-
car la cultura catalana: «La
cultura serveix per expli-
car al món que tenim una
identitat més enllà de la
tradició i el folklore: es ba-
sa en la creativitat, que es-
tà viva en un present.»
Respecte de l’acusació de
la poca catalanitat del pa-
velló, el director de l’IRL

va declarar que no vol
«carregar la cultura dels
dèficits polítics del país».
Valentín Roma, comissari
de l’exposició, va remar-
car les «grans implica-
cions emotives» del pro-
jecte, del qual lamenta la
finalització. Abans d’en-
terrar-la, però, una part de
l’exposició serà adaptada i
mostrada al Centre d’Art
Contemporani Bòlit de
Girona, a partir del febrer.

L’Institut Ramon Llull, satisfet amb el pavelló
català de la Biennal de Venècia, on tornarà el 2011

X. GAILLARD / Barcelona

● Set de catorze. Des
de demà i només fins
diumenge s’ha pro-
gramat la V Mostra de
Dansa i Teatre Con-
temporanis de la Red
de Teatros Alternati-
vos. Aquest cop serà a
Barcelona. De les més
de 200 propostes que
es van presentar per
formar part d’aquesta
xarxa, les 35 sales han
triat 14 títols: 6 de
dansa, 6 de teatre con-
temporani i 2 de teatre
familiar. Cinc compa-
nyies són de Catalu-
nya (Borucki/Cardo-
na, Colectivo 96º, In
This Section, Cia Íker
Gómez i Agrupación
Señor Serrano), a més
de la valenciana Pont
Flotant i la mallorqui-
na Produccions del
Mar. Coincidint amb
el 15è congrés de la
xarxa, es presenten les
obres en sessions al
Versus, el Raval, la
Muntaner i el Tanta-
rantana. Són una oca-
sió única «per veure el
millor de l’escena
contemporània esta-
tal», celebra el delegat
de Cultura, Jordi Mar-
tí. Paradoxalment,
fins i tot les obres ca-
talanes, troben difi-
cultats per actuar a les
alternatives. / J.B.

BARCELONA
La meitat de les
obres triades per
les alternatives
estatals són dels
Països Catalans

● Després d’haver
exhaurit fa dies totes
les entrades per al
concert del 16 de de-
sembre al Palau Sant
Jordi, el cantautor
Joaquín Sabina va
anunciar ahir una no-
va data a Barcelona: el
16 de setembre del
2010. Les entrades ja
estan a la venda. El
músic d’Úbeda va pu-
blicar el 17 de novem-
bre Vinagre y rosas,
un disc que arriba des-
prés de la col·labora-
ció que amb el nom de
Dos pájaros de un tiro
el va unir a Joan Ma-
nuel Serrat. Joaquín
Sabina, de moment,
no té anunciades més
dates a Catalu-
nya. / EL PUNT

BARCELONA
Sabina tornarà al
Palau Sant Jordi el
setembre del 2010


