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Retorn sense lluïmentElmalcaratdeboncor
Chano Domínguez

Intèrprets: Chano Domínguez,
piano; Mario Rossy, contrabaix;
David Xirgu, bateria
Lloc i data: L’Auditori, Sala
Tete Montoliu (26/I/2012)
KARLES TORRA

Piano ibérico és l’últim disc pu-
blicat per Chano Domínguez,
en què recrea la música d’Al-
béniz, Falla, Granados i Mom-
pou en un context de grup fla-
menc. Després d’aquest interes-
sant treball inspirat en aquests
compositors clàssics, que l’au-
tor considera com els primers
pianistes flamencs, ja que van sa-
ber recollir l’ànima de la música
popular i imprimir-li tot el co-
neixement de què disposaven,
el pianista gadità va tornar a
L’Auditori a una estètica clara-
ment jazzística.
Al capdavant d’un trio, en

què figurava el seu contrabaixis-
ta habitual Mario Rossy i també
comptava amb la participació es-
pecial del bateria David Xirgu
(amb qui no tocava des de feia
set anys), Chano Domínguez va
combinar en el temari a parts
iguals alguns originals amb ver-
sions d’estàndards.
El concert va arrencar amb

bon peu al compàs deNaranja y
canela, tot un clàssic del seu re-
pertori dotat d’una bonica es-
tructura i una saborosamelodia.

Per interpretar tot seguit un
atraient blues dedicat al seu fill,
Marcel, i que es va beneficiar en
el seu crescendo final de la res-
plendent originalitat de David
Xirgu a la bateria. Tanmateix, a
mesura que avançava el concert,
vam comprovar que una vegada
i una altra es repetien els matei-
xos plantejaments, no hi havia
veritable improvisació, ni res de
nou per alegrar les orelles.
Afortunadament, quan el tedi

ja començava a apropiar-se de la
situació, el concert va remuntar

el vol a cavall de les alegres adap-
tacions de cançons populars en
clau de flamenc-jazz, sens dubte
el terreny en el qual millor es
mou el pianista andalús. I en
aquest sentit, el músic ens va
regalar una potent i lluminosa
recreació de La Tarara que va
ser corejada a plens pulmons
per bona part del públic. Ja en
els bisos, una estimable versió
de Poinciana i el seu ja habitual
tribut a Monk van posar el punt
final a aquest retorn sense bri-
llantor de Chano Domínguez a
l’escenari jazzístic.c

JAZZ

Il burbero di buon cuore

Autor: Vicent Martín i Soler
Intèrprets: Carlos Chausson,
Elena de la Merced, Véronique
Gens, Patricia Bardon, David
Alegret, Paolo Fanale, Marco
Vinco, JosepMiquel Ramon. Or-
questra Simfònica del Liceu. Di-
rector: Jordi Savall.
Producció: Teatro Real de Ma-
drid i Gran Teatre del Liceu. Di-
rectora d’escena: Irina Brook
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (27/I/2012)

ROGER ALIER

Aquesta estrena absoluta de l’òpe-
ra de Martín i Soler al Liceu ha
coincidit de tal manera amb fites
mozartianes que no puc deixar
de comentar-ho: estrena el 27 de
gener, data del naixement de
Mozart, de qui hi ha dues mera-
velloses àries incrustades en la
partitura de Martín i Soler; el
Liceu va representar ahir mateix
Le nozze di Figaro de Mozart
amb text del mateix llibretista Da
Ponte i dirigida per Christophe
Rousset, que dirigí la reestrena
d’una altra òpera de Martín i
Soler fa pocs anys a Lausana, La
cappricciosa corretta, que espe-
rem que arribi algun dia al Liceu.

Il burbero di buon cuore va ser
la primera de les òperes de Mar-
tín i Soler estrenades a Viena,

cinc mesos abans de Le nozze di
Figaro mozartiana. Es basa en
una comèdia deGoldoni, una típi-
ca peça burgesa de converses i
petits malentesos dins la família
d’un fadrí, Ferramondo, que té
molt mal caràcter però que és en
el fons un bon home generós i
que a la fi resol tots els proble-
mes, sobretot els matrimonials i
econòmics de la família. El per-
sonatge té una fal·lera pel joc d’es-
cacs i en l’òpera hi juga dues vega-
des en un tauler. És una òpera
bufa, però més pel plantejament
que no pas perquè sigui gaire
divertida, i el públic del Liceu,
poc amic de descobriments que

no vagin avalats per grans, gran-
dioses veus, va ocupar les buta-
ques amb poc entusiasme en el
primer acte, i es va animar en el
segon, en què Carlos Chausson
–elmalcarat– va fer una veritable
exhibició de cant i moviment tea-
tral que va remuntar la fredor ini-
cial que el públic havia palesat.
Al seu costat es va distingir la

sopranoVéroniqueGens en el pa-
per de la malgastadora Lucilla:
curiosament les dues àries de
Mozart les cantà la Gens amb ele-
gància i musicalitat exquisides
que li van valdre el reconeixe-
ment del públic. Van sobresortir
també el tenor David Alegret, de
línia impecable i veu lleugera de
gran qualitat, com a Giocondo,
marit-víctima de Lucilla, i Elena
de la Merced, en l’extens paper
de la tímida Angelica, molt ben
cantat i interpretat. L’altre paper
netament buffo del criat Castag-
na fou una joia en la veu del barí-
ton Josep Miquel Ramon, tot i
que les intervencions escèniques
del personatge tenen poc relleu.
Patricia Bardon, Paolo Fanale (te-
nor força eficaç) i Marco Vinco
van completar demanera compe-
tent els altres papers.
Jordi Savall, que amb aquest

retorn al Liceu volia homenatjar
la seva esposa Montserrat Figue-
ras (recentment traspassada), va
dirigir pulcrament l’orquestra i la
representació va acabar amb
bravos i aplaudiments intensos
per a tots els intèrprets.c

Carlos Chausson

El concert va
remuntar el vol a
cavall de les alegres
cançons populars en
clau de flamenc-jazz
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