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A. BOFILL

Un moment de la representació d’ahir a la nit al Liceu, amb un teatre barroc al complet

LLIBERT TEIXIDÓ

Bernat Hernández, al cicle organitzat a la residència del CSIC

Barbara Fritolli (Adriana) i Roberto Alagna (Maurizio)

BernatHernández reconstrueix la carrera
del marquès de Castelldosrius

L’imparableascens
delvirreidelPerú

Gran encert alquímic, el que ens
ofereix el director teatral David
McVicar en aquesta producció
tan interessant d’Adriana Le-
couvreur que es va estrenar ahir a
la nit al Liceu, amb l’aplaudiment
unànime del públic. Val la pena
comentar-ho, perquè aquesta
òpera de Francesco Cilea
(1866-1950) sobre la vida d’una
cèlebre actriu de la Comédie
Française del segle XVIII ha
passat a la història bàsicament
per les preciosesmelodies que té,
que han servit de vehicle de lluï-
ment a tenors, sopranos i mez-
zos. I bé n’hi deu haver, encara,
qui exigeixin aquesta virtut i no
d’altres al gènere operístic. La
d’ahir a la nit, però, va ser una
demostració de com seduir tots
els públics.

Anem a pams: Joan Pons no
ens podia oferir més bon inici, en
el paper de Michonnet. I ja a la
primera ària d’Adriana –“dòcil,
joiosa, atroç, em dic fidelitat... la
meva veu és un lleu alè”–, ahir a
la nit el públic va irrompre en un
aplaudiment ben càlid que fins i
tot va durarmés de l’habitual, re-
tut a la bellesa de la partitura i a
la veu de Barbara Fritolli. I això
només va ser el començament
d’una successió de mostres d’en-
tusiasme per part del públic: Ro-
berto Alagna va tenir la seva dosi
de crits de joia al final del primer
solo com a Maurizio, comte de
Saxònia, que el tenor va aguantar
estoicament, delectant-s’hi. I la
mezzoDoloraZajick no vamerèi-
xer pas menys quan va irrompre
en el paper de la princesa deBoui-
llon. El banquet estava servit. I el
drama a l’estil Amistats perilloses
–l’amor sincer contra l’amor
ofès– anava in crescendo per a
goig de l’audiència.
Però no tot es reduïa a la parti-

tura i a la tasca encomiable de
l’Orquestra del Gran Teatre, diri-
gida ambmà demestre per un al-
tre Maurizio, en aquest cas Be-
nini. Cal recordar que aquesta és
una coproducció del Liceu junt
amb altres grans teatres, entre els
quals el Covent Garden, artífex
de l’escenografia, la il·luminació,
la coreografia i la direcció d’ac-
tors. El britànic McVicar, que al
Liceu serà recordat per un Ma-
non on ja combinava un espai es-
cènic conceptual amb un vestuari
d’època, no ha faltat a les acotaci-
ons del llibret verista d’Adriana
Lecouvreur, però ha obrat una pi-
rueta magnífica elevant aquesta
història a l’altura de les autènti-

ques tragèdies, la mena de tragè-
dia que la mateixa Adriana de de-
bò representava en l’escenari de
la Comédie Française.
Com ho aconsegueix? Doncs

no pas narrant la vida de l’actriu
sinó teatralitzant-la, és a dir, con-
vertint l’acció dramàtica en una
representació teatral. Això sí,

sense ignorar les acotacions del
llibret. I ja se sap com agrada el
teatre dins del teatre. Especial-
ment si es tracta de construir
amb encant de veritat un autèn-
tic teatre barroc de l’època, a la
manera antiga, amb el seu propi
teler, el funcionament amb cor-
des i en rampa, com solien ser...
A no pocs tècnics del Gran Tea-
tre se’ls escapaven les llàgrimes
rememorant en carn pròpia els
muntatges d’abans del gran in-
cendi del 1994.
Impressionant el vestuari de

Brigitte Reiffenstuel, que demà
–no s’ho perdin– podran apreci-
ar en aquestes mateixes pàgines,
sense plànyer-hi cap detall.c

JOSEP MASSOT

Barcelona

Manuel de Sentmenat-Oms de
Santapau va ser el primer virrei
català a Amèrica (1707-1710). El
seu efímer mandat va ser el tema
de la segona conferència del cicle
dedicat als virreis catalans, orga-
nitzat per la Fundació Cultural de
la Noblesa Espanyola, a la Resi-
dència d’Investigadors del CSIC, i
patrocinat per la fundació Banco
de Santander.
Bernat Hernández, professor

d’Història Moderna de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, va
exposar les últimes novetats docu-
mentals sobre el marquès de
Castelldosrius, un noble que per
la via Oms es remuntava a Carle-
many, però les rendes del qual tot
just arribaven a les 2.000 lliures
barcelonines (1.800 ducats).

Sentmenat, doctor en Filosofia, va
triar la carrera militar com a ser-
vei a la Corona per incrementar el
seu patrimoni i consolidar el seu
llinatge. Va dirigir companyiesmi-
litars sota el comandament del
virrei de Catalunya, el duc d’Osu-
na, a les primeres guerres amb
França; va aconseguir el govern
militar de Tarragona i el virregnat
de Mallorca; va ser membre del
Consell de Guerra del Tribunal,
sense trencar la seva relació amb
el Principat; va obtenir elmarque-
sat deCastelldosrius i les ambaixa-
des de Lisboa i de París. Com a
tal, va comunicar a Lluís XIV que
Carles II nomenava hereu de la
monarquia hispànica el seu nét el
duc d’Anjou, Felip V. La frase “ja
no existeix el Pirineu”, un cop uni-
des França i Espanya per l’aliança
borbònica, és seva.
El 1702 va ser nomenat virrei

del Perú, càrrec que, per les guer-
res marítimes (l’última expedició
espanyola hi havia arribat el
1699), no va poder jurar a Lima
fins al 1707.Hi va intentar implan-
tar l’experiència de govern que li
havia servit en destinacions ante-
riors, sobretot la del pacte i la tran-
sacció amb els locals notables, se-

nya d’identitat de la política de la
monarquia hispànica dels Àus-
tries. Home de gran cultura, que
no distingia entre lletres i políti-
ca, va intentar guanyar-se la so-
cietat criolla, però el poder i l’au-
tonomia que aquests havien acon-
seguit gràcies a les mines de plata
i a les dificultats de comunicar-se

amb Europa, ja era difícil de do-
blegar. Els poders mercantils i
eclesiàstics del Perú van bombar-
dejar el Consell de l’Índia ambde-
núncies de corrupció per part del
virrei –el contraban, sobretot
amb els francesos, era la pràctica
habitual, amb les comunicacions
navals trencades–. Castelldosrius

va esquivar les denúncies gràcies
a la xarxa de favors que havia cre-
at i a la seva filla, dama de María
de Saboya, casada amb Felip V.
Va pactar amb la Corona, necessi-
tada de recursos, el pagament de
150.000 pesos perquè s’arxivessin
les acusacions i se li renovés el vir-
regnat, però només en va arribar
a pagar 14.000 i va morir a Lima,
el 1710. Segons l’historiador, són
coses de l’Antic Règim: “El carde-
nalMazarino, l’home que va cons-
truir el poder de França, va amas-
sar la fortuna privada d’Europa
més important, més gran que la
Banca d’Amsterdam”.c

Barbara Fritolli i
Roberto Alagna
s’emporten llargs
aplaudiments a
mitja representació
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Manuel de Sentmenat
centra la segona
conferència del
cicle dedicat als
virreis catalans

El públic del Gran Teatre del Liceu queda corprès per les veus i el muntatge d’‘Adriana Lecouvreur’

Adrianat’enamora

Maricel Chavarría
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