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‘Giornataparticolare’
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Un moment del muntatge de Jean-Claude Auvray de l’òpera La forza del destino, que es va estrenar ahir al Gran Teatre del Liceu
XAVIER CERVERA

L’alcalde Trias va ser un dels nombrosos assistents a l’estrena

Bach / Haydn / Mozart /
Malats / Albéniz

Lloc i data: Basílica de Sant Just
i Pastor / Ateneu / Palau de la
Música (30/IX/2012)

JORGE DE PERSIA

Entre el cel i la terra. Un bonic dia
de tardor en què la societat bar-
celonina ha deixat veure la seva sen-
sibilitat en diferents terrenys amb
la música com a protagonista.

11 h. Basílica dels Sants Just i
Pastor. La proposta no és circums-
tancial; sorgeix de la voluntat d’al-
guns músics i teòlegs de recupe-
rar la música en la funció litúrgi-
ca. Ni més ni menys. Una qüestió
de segles que l’Església del nostre
temps ha tractat de forma conjun-
tural i sense reflexió adequada.
No és cert que el missatge popu-
laritzat arribi més fàcilment. I és
més, la música en la litúrgia no té
un paper només evangelitzador
com en altres temps, sinó que és
l’essència de la comunicació amb

l’element diví. En aquesta ocasió,
ecumènica a més, en la missa ben
cantada pel Dr. Armand Puig,
vamsentir laCantata BWV148 es-
crita per Bach a Leipzig per
aquestes dates, a càrrec de dos
bons solistes vocals (Eulàlia Fan-
tova i Pablo Larraz), instruments,
Cor BZM i un cor expert que es
va afegir a la celebració. En defini-
tiva, una bona comunió i idees
que aniran prenent cos aquí el 21
d’octubre i a SantaMaria delMar
els dies 24 i 25 de novembre.
12.30 h. Ateneu. Amb idees

molt dinàmiques, un grup de pro-
fessors d’Esmuc ha propiciat un
il·lusionant projecte en mans de
joves músics vinculats a la casa.

La simpàtica presentació per un
dels assessors, el prestigiós Loren-
zo Coppola, va posar llum al llen-
guatge musical clàssic, va obrir
finestres a la seva humanitat, a
aquesta música com a llenguatge.
Més de 30 instrumentistes i can-
tants van interpretar de forma
ponderada minuets de Haydn, i
la seva simfonia núm. 76, i un
quintet vocal deCossì fan tutte de
Mozart. El projecte, Teatre Ins-
trumental, té contingut i qualitat,
i apunta a reencarrilar amb sentit
comú l’experiència musical amb
intèrprets que són el futur (i no
vesteixen de negre!). Una bellesa
de concert, viu i eficaç, que tindrà
continuïtat a l’Ateneu.

21h. Palau de laMúsica. S’inau-
gura un bon cicle de Spanish gui-
tar amb una gran afluència de pú-
blic estranger. És curiós, l’anome-
nada guitarra espanyola té un
dels seus fonaments a Catalunya.
Des del segle XVIII s’han posat
les bases per a la guitarra moder-
na amb noms com Amat, Sor... El
cicle, que compta amb destacats
guitarristes, va començar amb un
recital del virtuós Zoran Dukic
que va dedicar atenció a Malats i
Albéniz (curiós també, ni ells ni
Granados no van escriure per a
guitarra) en versions de Tárrega i
de Segovia, en un programa de
molta acceptació i interès. No
està malament, oi?c

Es podria tractar d’una reacció fi-
siològica produïda per aquesta
rara combinació d’hipoglucèmia
financera i eufòria nacionalista
que es viu a Barcelona, però el Li-
ceu d’ahir, per l’animació de la ga-
la, no era el Liceu d’altres inaugu-
racions oficials. És veritat que la
màxima autoritat present va ser
l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, que va aprofitar l’entrada
al teatre per comentar l’“incom-
pliment flagrant de l’Estat respec-
te a l’Ajuntament de Barcelona i
les seves partides per a entitats
culturals, que van passar de 20 a
15 milions d’euros, després a 3,8 i
ara a zero”, mentre lamentava el
“menyspreu cap a la nostra cultu-
ra” d’acord amb la diferència en-
tre les aportacions a institucions
de Madrid i Barcelona.
I d’aquesta manera es caldeja-

va l’ambient al Liceu tardoral
abans que el conseller Ferran
Mascarell arribés a temps de cele-
brar la copeta inaugural, durant
l’entreacte, i no s’hi trobés tant a
faltar el secretari d’Estat, José
María Lassalle, que al cap i a la fi
era a un parell de quilòmetres de
la Rambla, en un entorn menys
hostil com és el del Liber, el Saló
Internacional del Llibre, àmbit
en què no s’ha aplicat l’espectacu-
lar pujada de l’IVA.
Tot i així, va ser la societat civil

amb un nombrós grup de mece-
nes al capdavant la que va portar
la veu cantant. I hi ha qui dirà
que és un títol que porta mala
sort, però La forza del destino era
la millor de les òperes per a una
ocasió tan estranya: basada en
Don Álvaro o La fuerza del sino
(1835), d’Ángel Saavedra, duc de
Rivas, en aquesta obra Verdi va
voler ignorar totes les normes del
classicisme i es va llançar a una
narració sense temps. Va barrejar
tragèdia i humor, vers i prosa, i va
agitar la mescla fins al punt que
l’argument resultant és d’una
complexitat digna de ser ignora-
da. No sé si m’enteneu.
Ahir al vespre el quemenys im-

portància tenia era si Don Carlo
de Vargas (el germà de la Leono-
ra) aconseguia matar Don Alvaro
(l’amor de la dama) per venjar la

mort del seu pare, o passava acci-
dentalment el contrari. L’únic
que comptava era la força deter-
minant del destí, que aquí arriba-
va en forma de Crist clavat a la
creu presidint l’escenari: “Signor,
pietà di noi”, li cantaven. Ima-
gineu-vos quin karma quan, en
aquesta versió íntegra de La forza
que per primera vegada es repre-
senta al Liceu, el primer que
passa és aquest primer acte preci-
pitat en què, en un intent d’esca-
par-se els amants, s’acaba dispa-
rant una pistola, cosa que dóna
mort absurda almarquès de Cala-
trava. Tot plegat sota una il·lumi-
nació tenebrosa de pur cinema.
I és que el directormusical, Re-

nato Palumbo, va decidir agitar
una mica més aquest gran fresc
romàntic de Verdi que aborda el
problema de la guerra, la gelosia,
l’amor..., així com el destí i la ma-

la sort que pesa sobre tots nosal-
tres cada dia. S’hi va entossudir
tant que va apostar per fer zàping
amb els elements musicals. Així,
en lloc de començar l’Orquestra
del Gran Teatre amb l’obertura,
elmestre italià va anteposar el pri-
mer acte i es va assegurar uns
aplaudiments per a l’orquestra
molt merescuts. A partir d’allà, el
públic del Liceu, el que realment
està tocat pel verí de l’òpera, va
poder gaudir per primera vegada
entre aquelles parets de frag-
ments que sempre s’havien
deixat de banda, com aquestmag-
nífic duo tenor-baríton que prota-
gonitzen Marcello Giordinai i
Ludovic Tézier.
Al final, la rauxa es va imposar

en els aplaudiments: “Brava”, Vio-
leta Urmana, en un paper dramà-
tic de substància amb què l’òpera
com a gènere cobra sentit.c
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La societat civil fa pinya amb el Gran Teatre en una inauguració d’una temporada difícil; Verdi hi va posar lamúsica

‘Forza’Liceu!
ESCENARIS


