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Juan-Diego Flórez

Aura, 2011, de Sabine Finkenauer

Recital Juan-Diego Flórez

Autors: Bononcini, Ciampi,
Piccinni, Rossini, Boïeldieu,
Lalo, Offenbach, Padilla, La-
calle, Barrera Saavedra...
Intèrprets: Juan-Diego Fló-
rez, tenor. Vincenzo Scalera,
piano.
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (3/XII/2011)

ROGER ALIER

Saint-Saëns ja va dir, referint-
se al públic operístic de la
Barcelona de principis del se-
gle passat, “ils aiment trop les
ténors”, però és que Juan-Die-
go Flórez ésmés que un tenor,
és un cantant d’una qualitat vo-
cal i interpretativa situat a
l’àpex de la seva corda, sens
dubte el millor. Molts es fixen
en la seva capacitat increïble
d’emetre sobreaguts intensos i
perllongats, en notes impossi-
bles per a gairebé tothom, pe-
rò d’en Flórez el millor no és
només això, sinó la seva ele-
gància en el cant, la sevamane-
ra de frasejar, els seus afegits
ornamentals en les repeti-
cions de passatges primer ajus-
tats amb el que el compositor
va escriure, i després la seva
exquisida elegància en la tria
de les ornamentacions que so-
len deixar l’oient literalment
estupefacte.
Va iniciar el recital amb pe-

ces menys difoses, però ja en
la segona, Tre giorni son che
Nina atribuïda a Ciampi, els
elements decoratius van con-
vertir aquesta peça una mica
anodina en una obra mestra
del bel canto ornamentat. El
mateix pot dir-se de la peça
del Roland de Piccinni, (far-
cida de coloratures difícils i
agilitats sens fi). I després
vamentrar enRossini, lamàxi-
ma especialitat de Flórez, amb
un pianista de primera com
Vincenzo Scalera. La Tirana
espanyola de l’àlbum dels Pe-
cats de vellesa i l’ària de l’Ote-
llo de Rossini (injustament
oblidada per la irrupció, el
1887, de la versió de Verdi),
ens va permetre apreciar per

què Flórez és universalment
aclamat.
A la segona part, va apostar

perLa dame blanche, de Boïel-
dieu, una òpera que donaria
més d’una sorpresa si algú
s'animava –amb ell– a repre-
sentar-la un altre cop. Des-
prés va cantar l’ària de Mylio
de Le roi d’Ys, de Lalo, i en va
potenciar el costat belcantista
i la seva formosa facturamelò-
dica, i dins del repertori fran-
cès (Flórez canta en un
francès perfecte) va incloure
la nota còmica amb l’ària de
Pâris, deLa belleHélène deOf-
fenbach, amb detalls vocals
prodigiosos i al·lusions gracio-
ses durant la peça. I és queFló-

rez va tenir un diamolt comu-
nicatiu amb el públic i també
va cantar peces espanyoles
(l’inoblidable Amapola y la
Princesita que Tito Schipa so-
lia cantar com a propina en el
Liceu dels anys vint).
El públic, dret, va obtenir

nogensmenys que cinc bisos:
la millor romança de tenor de
sarsuela possible,Bella enamo-
rada (El último romántico, de
Soutullo i Vert), la última part
de l'ària final de tenor del Bar-
biere di Siviglia, de Rossini
(que abans no cantava quasi
ningúperò que ell ofereix sem-
pre), amb algun subreptici so-
breagut colat en la repetició,
l’espectacular cabaletta de La
fille du régiment, de Donizetti,
amb els nou famosos do de pit,
i dues peces més per les insis-
tents ovacions del públic.c

JUAN BUFILL
Barcelona

Cap a finals del segleXX la pintu-
ra, que, juntament amb l’escultu-
ra, havia estat el mitjà d’expres-
sió plàstica principal, va haver
de compartir el tron amb ins-
tal·lacions, fotografies i vídeos.
Sembla que en alguns àmbits de
l’art contemporani fins i tot s’ha-
via de justificar, demanar perdó
per existir, ja que comissa-
ris culturals influents que
no eren gaire aptes per a la
tasca que duien a terme la
desconsideraven com una
disciplina artística pròpia
d’un passat anterior al reg-
ne del gest conceptual i
l’afirmació ideològica de
museu, tan idealitzat.
L’obrade SabineFinken-

auer és una de les que, al
segle XXI, ja desmenteix
clarament aquests prejudi-
cis del segle passat hostils
a la pintura. La mostra
d’obra recent que aquesta
pintora alemanya presen-
ta a MasArt representa un
altre pas en una evolució
coherent, que ha aconse-
guit enriquir amb successi-
ves aportacions –sempre
arriscades i antivulgars–
una de les línies de l’art
d’avantguarda que dis-
posa de més bons èxits i
que pot continuar sent
inspiradora: la que van re-
presentar artistes com Klee,
Miró, Arp i Calder.
Com ells, però d’una manera

molt diferent i personal, amb
una frescor rara, Finkenauer ela-
bora un art que es fonamenta en
la composició i l’expressió plàsti-
ca amb abast poètic. Són obres
rigoroses i radicalment lliures,
alienes als llocs comuns que llas-
ten molts artistes i comissaris
exquisidamentmainstream, pre-
visibles fins i tot en l’efectisme.
L’obra de Finkenauer, com les

de Klee i Calder, es basa en la
naturalesa i en les formes visi-
bles, però és abstracta per l’essen-
cialitat i per la concepció
paramusical que presenta, amb
desenvolupaments i variacions a
partir d’un repertori de temes.
En vista de l’exposició actual,

es podrien afegir entre les seves
referències els noms de
Ródchenko, el Giacomo Balla de
les flors futuristes i fins i tot artis-

tes en actiu, com Anish Kapoor.
La novetat destacable són les es-
cultures gairebé bidimensionals
o conjunts pictòrics disposats en
forma d’instal·lació escultòrica.
Són obres singulars compostes
mitjançant formes planes imono-
cromes retallades en suports de
fusta –en forma de pètals o de di-
ferents cossos geomètrics– que
dialoguen entre si i amb la sala.
Es podrien definir com a pintu-
res o dibuixos desplegats en tres
dimensions, com composicions

cromàtiques disposades en l’es-
pai i les parets de la galeria a la
manera d’uns dibuixos en un pa-
per. En aquestes obres el discurs
reflexiu no s’ostenta, sinó que
s’emmascara sota un to que com-
bina d’una manera extraordinà-
ria l’alegria creadora i la ironia.
Finkenauer elabora obres que a
primera vista poden semblar lleu-
geres i minimalistes però que, al
cap d’una estona, es poden reve-

lar com a subtils i lúcides
en la recuperació d’una
certa innocència creadora.
Més enllà de la reflexió
que és subjacent a aques-
tes obres, aquestes pin-
tures es poden admirar
com a presències reals,
suggestives, sovint llumi-
noses i vitals.MasArt Gale-
ria. Sant Eusebi, 40. Fins al
5 de gener.

DelicARTessen 10. La dese-
na edició d’aquesta gran
exposició anual d’obres en
petit format manté el bon
nivell de les anteriors. Al
gran espai d’Esther
Montoriol s’hi exposen
278 obres de 64 artistes
internacionals que s’ex-
pressen mitjançant la pin-
tura, l’escultura, la fotogra-
fia, el dibuix i el vídeo. La
selecció és inclusiva quan
a estils i selecta quant a la
qualitat de les peces. Hi
destaquen les obres d’al-

guns artistes que ja són habituals
a DelicARTessen, com ara Cesc
Riera, Sabine Finkenauer, Pere
Llobera, Marcos Palazzi, Víctor
Pérez Porro, Paul de Reus, Aley-
dis Rispa, De Val, Jorge Zambra-
no i Mariano Zuzunaga. Aquesta
vegada, però, cal afegir-hi noms
com Cesare Biratoni, Mari Ito,
Hiroomi Ito, Jutta Immenkotter,
Toni Moranta, Jaume Roure o
Guim Tió. Galeria Esther
Montoriol. Diputació, 339. Fins al
14 de gener.c

SabineFinkenauer i les
pinturesentresdimensions
Lamostra col·lectiva DelicARTessen fa deu anys


