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Classe d’història

C
om a font de co-
neixement histò-
ric, l’òpera no és
gaire útil, molts
dels arguments

tenen poc a veure amb els
fets que els inspiren, però, i
les hores de sana distracció
que proporciona? Amb I
Medici, Leoncavallo volia
encetar una trilogia (inaca-
bada) sobre el Renaixe-
ment, considerat l’autèntic
punt de referència dels va-
lors eterns d’Itàlia. I Medici
ha quedat com una raresa
que Deutsche Gram-
mophon ha gravat amb re-
sultats encomiables. La ba-
tuta d’Alberto Veronesi
navega amb encert per una
partitura amb efluvis wag-
nerians, mentre que un
Plácido Domingo al límit,
Carlos Álvarez i Daniela
Dessì aporten consistència
a papers que segurament
mai més cantaran.

Per la mateixa època, la
Corona Catalano-aragone-
sa exercia la seva influèn-
cia a Itàlia des del regne de
Nàpols, fins al punt que un
conseller d’Alfons el Mag-
nànim esdevindria el pri-
mer papa Borja, per a hor-
ror dels que creien que l’es-
glésia havia caigut “In
mani dei catalani”. Aquest
és el títol del disc que La
Caravaggia ha gravat per
a Musièpoca, un recull
d’acurades versions instru-
mentals de peces d’alguns

Els diners no fan la felicitat, com descobreixen els protagonistes d’‘El jugador’ de Prokófiev ■ TEATRO ALLA SCALA

dels cançoners més desta-
cats de finals del segle XV i
començaments del XVI.

El mateix segell presen-
ta dues Pièces de Simpho-
nie de Charles Desmazu-
res, pertanyents a un recull
interpretat a Marsella per
a Maria Lluïsa Gabriela de
Savoia de viatge a Barcelo-
na per trobar-se amb el seu
espòs, Felip V. La connexió
històrica amb Catalunya és
tangencial i és curiós veure
tants logos institucionals
per a la causa borbònica,
però la música, al més pur
estil de les suites de dansa
en voga a França, és delici-
osa i, com La Caravaggia,
Vespres d’Arnadí eviden-
cia que el panorama dels
conjunts historicistes a
casa nostra s’ha enriquit.

Les simfonies Londres
de Haydn que han gravat
Marc Minkowski i Les
Musiciens du Louvre-
Grenoble ens han donat
les millors hores discogrà-
fiques de les últimes setma-
nes. Gravades en directe
per Naïve a Viena, aquestes
dotze meravelles brillen
amb tot l’encís, humor i li-
risme gràcies a uns músics
en estat de gràcia.

També una forma es-
plèndida mostra el Quar-
tet Emerson en un triple
disc de Deutsche Gram-
mophon amb quatre quar-
tets, el Quintet Americà i
Xipresos: obres meravello-

ses que parlen al cor i al cap
en lectures immaculades.

Acabem amb òpera. O
no, perquè Händel no va
destinar Acis and Galatea
al teatre. El coreògraf
Wayne McGregor va obte-
nir òptimes sinergies entre
la Royal Opera i el Royal
Ballet en un muntatge fil-
mat per Opus Arte. Dani-
elle de Niese té una pre-
sència lluminosa, si bé
l’aportació més estimulant
és la direcció amorosida de
Christopher Hogwood.
En un nivell més enjogas-
sat, Opera Rara ha rescatat
Vert-Vert, títol poc divulgat
d’Offenbach, amb Toby
Spence com a excel·lent
protagonista.

Si algú té mala conscièn-
cia en aquests temps crí-
tics per recórrer a l’esca-
pisme líric, recomanem el
DVD d’Unitel amb el sensa-
cional muntatge de Dmitri
Txerniakov d’El jugador
de Prokófiev: una partitu-
ra abrasiva en mans de Da-
niel Barenboim i una his-
tòria que retrata uns és-
sers abominables caient en
un pou d’abjecció i en la
ruïna, de la qual només se
salven els prou hàbils per
explotar les debilitats dels
altres. La història no és
una mera tesi acadèmica,
determina el que som ara i
aquí, i Roulettenburg no és
pas lluny. De fet, serà al
Liceu d’aquí poc. ■

El panorama
dels conjunts
historicistes
s’ha enriquit
amb Vespres
d’Arnadí i La
Caravaggia

Quadern de música.L’òpera no és un gènere gaire
fidedigne per explicar el passat, però dóna
lliçons útils per al present Xavier Cester

Després venien unes
noves variacions Gold-
berg segons els movi-
ments de Sabrina
Matthews a Ein von viel
(Una gran quantitat de) i
la sensualitat de Helen
Pickett a Tsukiyo (Llum
de lluna), dues ocasions
per seguir gaudint de la
qualitat interpretativa i
tècnica dels components
del Boston Ballet. Però la
prova final de la creativi-
tat nord-americana que-
dava degudament sobre-
passada amb Break the

eyes (Trenca els ulls) del
coreògraf resident Jorma
Elo, una obra entre futu-
rista i clàssica que prenia
la música de Mozart per
intercalar-hi fragments
musicals robòtics que
Rachel Cossar, antiga
gimnasta olímpica, feia
seus amb ordres que la
resta del cos de ball
transformaven en cadèn-
cia barroca. L’anar i venir
de passat a futur produïa
una dislocació compren-
siva que a mesura que
avançava l’espectacle
s’assentava en una nor-
malitat fantàstica.

El recorregut des del
primer trencament neo-
clàssic de Balanchine fins
a la postmodernitat clàssi-
ca d’Elo, queda clar,
només és possible per la
tècnica interpretativa dels
ballarins. Impecables.

Ballo della Regina/
Rhyme/Ein von viel ---
Boston Ballet.
9 de juny. Teatre Coliseum

L’esperit vitalista i
enèrgic eminent-
ment americà co-

breix la presentació del
Boston Ballet, la compa-
nyia dirigida per l’exballa-
rí d’origen finès Miko Nis-
sinen al capdavant d’una
multiculturalitat igualada
en el seu rigor tècnic i un
somriure perfecte.

La companyia defineix
la seva versatilitat dins
d’un programa neoclàssic
que va del Balanchine
dels 70 fins als seus dei-
xebles del segle XXI. Així,
la primera peça del pro-
grama que duien al Coli-
seum, el Ballo della Regi-
na, reproduïa l’estructura
d’un ballet clàssic amb
cos de ball femení i una
parella protagonista que
anava introduint petits
trencaments a les formes
acadèmiques. A banda de
les línies indestructibles
que dibuixaven braços i
cames de tots els intèr-
prets, era el ballarí Jeffrey
Cirio qui aconseguia hip-
notitzar el públic amb la
seva flonjor, que prescin-
dia de l’anquilosament
antic de la coreografia.

L’entrada al segle XXI
no podia ser més brillant,
amb la peça de Viktor
Plotnikov ballada per
l’argentina Erica Cornejo
amb el canari Yury Ya-
nowsky, Rhyme, una joia
coreogràfica que la
ballarina feia lluir amb
força i delicadesa.

Crítica dansa

Impecables

“El ballarí Jeffrey
Cirio aconseguia
hipnotitzar
el públic”

Bàrbara
Raubert
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