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Producciómagna Concelebrar
CRÍT ICA D’ÒPERA CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Els fans van dedicar al ballarí 20 minuts d’aplaudiments entre canonades de serpentines i confeti
ROSALIE O'CONNOR

Nova York

Pelléas et Mélisande

Autors: Claude Debussy, sobre
text de Maurice Maeterlinck
Intèrprets: Jean-Sébastien Bou,
María Bayo, Laurent Naouri,
John Tomlinson. Cor i Orques-
tra Simfònica del Liceu.
Dir. musical: Michael Boder
Producció: Òpera Nacional de
París i Festival de Salzburg
Direcció escènica, escenografia
i llums: Robert Wilson
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (27/6/2012)

ROGER ALIER

Hem vist amb satisfacció com
malgrat les amenaces de cancel-
lació que hi va haver, aquesta
obra magna del repertori fran-
cès ha pogut tornar al Liceu des-
prés d’una absència de gairebé
cinquanta anys: aquests retorns
són els que enriqueixen l’histo-
rial del nostre Gran Teatre i fan
que els seus espectadorsmantin-
guin el contacte amb el gènere

operístic en plenitud, i no no-
més amb un repertori limitat.
Ningú no s’hauria de perdre
l’oportunitat de veure al Liceu
una obra com aquesta, i més si
va avalada per una direcció d’es-
cena de qualitat excepcional i
per un equip de cantants sòlid i
eficaç. Per començar, l’exquisi-
da i personalíssima versió que
ens ha fet deMélisande l’esplèn-
dida soprano María Bayo, que
ens ha sabut transmetre la deli-
cadesa i l’encís simbòlic de la
misteriosa princesa que va a pa-
rar al món ombrívol del regne
d’Allemonde i es mor apagant-
se de la mateixa manera miste-
riosa com hi va arribar; elegàn-
cia, lirisme, suavitat gestual i en-
cís personal, tot ho ha posat
María Bayo al servei d’aquesta
obra tan fin-de-siècle comexcep-
cional deDebussy. Al seu costat,
s’ha fet notar el baríton líric fran-
cès Jean-Sébastien Bou, que ha
controlat bé la zona aguda tan
exigent dePelléas i ha fet unper-
sonatge convincent. Magnífic el
també baríton Laurent Naouri

en l’extens i psicològicament
complicat Golaud i excel·lent la
col·laboració del veterà baix
John Tomlinson, que duu una
colla de Wotans de la Tetralogia
sobre els espatlles, i que aquí ha
donat força i personalitat al vell
rei Arkel. Olatz Saitua s’ha mo-
gut amb gràcia i ha cantat bé el
divertit paper del nen Yniold i el
repartiment ha estat completat
per la mezzo Hilary Summers i
pel baix belga Kurt Gysen en el
doble paper de Metge i Pastor.
En general tots han cantat en un
francès impecable. L’eximi
Robert Wilson, que havia dirigit
al Liceu l’Einstein on the beach
de Philip Glass, ha presentat una
producció impecablement ajus-
tada amb llums i canvis escènics
molt ben portats, ambuna estèti-
ca alhora moderna i, com sol fer
ell, d’una qualitat clàssica. La
col·laboració elegant de Michel
Boder al davant de l’Orquestra
del Liceu, específicament aplau-
dida pel públic, ha contribuït a
què l’espectacle agradés molt i
fos llargament aplaudit; ha estat
una excel·lent aportació a la pro-
gramació del Liceu d’aquesta
temporada que ja acaba, i millor
que no pas com va començar.c

Un rèquiem alemany

Autor: Johannes Brahms
Intèrprets: OBC, Marta Mathéu,
Gyula Orendt, Orfeó Català
Direcció: Paul Goodwin
Lloc i data: Concerts partici-
patius (Obra Social La Caixa).
L’Auditori (27/ VI/2012)

JORGE DE PERSIA

L’experiència de cant col·lectiu co-
mençada a La Caixa famolt i reno-
vada cada any amb El Messies de
Händel, s’amplia a altres reperto-
ris. D’una banda, el populista i efi-
caçCarmina Burana i ara l’exigent
Un rèquiem alemany de Brahms. I
que permet a molts aficionats
(més de 300) participar activa-
ment –i molt bé, sens dubte– en la
interpretació d’una obra tan impor-
tant i complexa. La celebració té
aquest fons humà tan important
que sempre nodreix el fet artístic,
que és el que convoca a aquesta co-
munió. Sempre la concepció del
transcendent és present en aques-

tes celebracions de tall profà, en
una realimentació del circuit vital.
Impressiona, és una bona sensació
escoltar aquest espai musicalitzat
que envolta l’oient, amb veus i per-
sones que han hagut de fer un tre-
ball intens (aquí dirigits per Pep
Prats i EvaMartínez) per conjugar
veus i orquestra amb les dificultats
que planteja un espai tan ampli i la
coincidència del professional i l’afi-
cionat. Però el conjunt va sonar
molt bé, amb l’Orfeó Català enmo-
ments tan complexos d’eficaç reso-
lució, i d’altres de no tan feliços, pe-
rò sempre dignes; amb un director
(Goodwin) que sembla exigent i
que va fer una cuidada tasca gestu-
al pedagògica; amb una orquestra
sense els seus solistes habituals pe-
rò que va estar a l’altura. La sopra-
no Marta Mathéu va superar amb
ambició les dificultats en una pro-
posta clara, i precisa en el seu en-
llaç final amb el clarinet. Menys
agraciat el baríton Orendt, que
semblava que no comprenia bé el
que cantava. Tanmateix, la celebra-
ció participativa ha estat altament
positiva i grata, per a tothom.c

A
l cap de 20minuts de
caure el teló, entre
ovacions, crits i llà-
grimes, Ángel Core-
lla va fer un gest elo-

qüent, movent els braços i asse-
nyalant la porta.
“Marxeu, sisplau!”.
Tots els companys i amics de

trajectòria novaiorquesa li ha-
vien retut ja homenatge. El van
acompanyar en un escenari que
es va transformar en un cadafal
de flors. Rams i corones, roses
que volaven sense parar.
No era un funeral. També hi va

haver canonades de serpentines i
confeti, que casen malament
amb el dol. Però molts van sentir
que alguna cosa s’acabava dijous
a la nit al Metropolitan Opera
House.
Una gran part del públic es re-

sistia a deixar que el ballarí espa-
nyol se n’anés al camerino. Els ad-
miradors s’aferraven a la seva
presència per negar l’evidència.
Ángel Corella, 17 anys després,

es va acomiadar de l’AmericanBa-
llet. Ha renunciat a lamàxima ex-
pressió del glamur i a l’afecte que
li professen, dins i fora del teatre,
per centrar-se en la seva pròpia
companyia clàssica del Barcelona
Ballet. Un futur incert, reconeix
en una entrevista mantinguda
tres dies abans, “en època de crisi
i amb el poc que s’estima i es dó-
na suport a l’art a Espanya”.
Una nit diferent, la de l’adéu

de qui ha estat ballarí principal
des del 1996, poc després del seu
fitxatge. Els crítics diran el que di-
guin de la seva última actuació a
El llac dels cignes, la versió deKe-

vin McKenzie que ell mateix va
estrenar el març del 2000.
Poc importen els crítics quan

el públic està rendit a l’encanteri.
“Hauria d’haver buscat una obra
amb més moments seus es-
tel·lars, aquesta és una peça molt
per a ballarines”, comenta una
espectadora a qui li hauria agra-
dat gaudir encara més dels seus
salts i girs. Tanmateix, va ser una
elecció personal. La direcció li va
demanar que tanqués la seva
etapa fent d’esclau a El corsari,
un personatge breu encara que
explosiu, que es queda amb els
aplaudiments.
“No volia retirar-me amb un

ballet en què només hi fos deumi-
nuts, que la gent em veiés aquella
estona i digués ‘mira, ja se n’ha
anat’. Volia fer un rol amb el qual
hi fos tota la nit”.
Desconcertat pels incansables

aplaudiments del tribut final, Co-
rella va replicar amb un bis parti-
cular. Es va convertir en una bal-
dufa per a l’èxtasi de la concur-
rència. Certificat. Aquest home
de 36 anys, al qual Cindy Craw-
ford feia pujar a una escala per fo-
tografiar-se junts, desperta fer-
vor a Nova York, la ciutat on s’ha
format en l’àmbit artístic i humà.
Va aterrar sense parlar gens

d’anglès –ho va aprendre en so-

pars i amb els dibuixos animats
de Scooby Doo– i es va obrir camí
amb el seu treball i el seu somriu-
re. “Era gairebé com la novamas-
cota”, fa broma sobre els seus ini-
cis a l’American Ballet, amb el
qual ha ballat per a dos presi-
dents (Bill Clinton i George W.
Bush) o per a Michelle Obama, i
on s’ha relacionat amb famosos
de totes les esferes.
Assegura que no el deixa per

una qüestió d’edat, ni perquè se
senti cansat. Argumenta que el
seuBarcelonaBallet requereix ca-
da dia més atenció i li és impossi-
ble compaginar les dues escenes.
–El talent fuig d’Espanya...

– ...i jo hi torno. Potser sóc xim-
ple. Sóc bastant Quixot. Hi ha
molta gent brillant a qui s’està
deixant que se’n vagi i s’estan
quedant només els mediocres,
que són els que estan controlant
Espanya. Fa molta por.
La calor al recinte del Lincoln

Center,malgrat l’ambientació po-
lar de l’aire condicionat, contras-
ta amb un Barcelona Ballet sota
expedient de regulació d’ocupa-
ció, en espera d’una subvenció
aprovada famesos. “Noempene-

deixo de la decisió, confio en els
meus ballarins, però estic en un
moment d’incredulitat”, afirma.
No entén com el Metropolitan

té la seva companyia de dansa
clàssica i allà no hi veuen els
avantatges. “A Espanya –insis-
teix– es prefereix portar les co-
ses de fora i pagar milionades.
No té cap sentit que portin aques-
tes companyies russes de nivell
pèssim. Nosaltres acabem de fer
al Liceu unEl llac dels cignes amb
tot venut feiamesos, comMadon-
na, i el públic dret”.
Segons Corella, la gent no pen-

sa en global, com als EUA. “Aquí,
encara que la persona et caigui
malament, si saben que és bona,
que generarà diners i omplirà, la
contracten. AEspanya no, l’enve-
ja és l’esport nacional”.
A una senyora, que acata el

gest de comiat de l’artista, li cau
una llàgrima. “Sóc una sentimen-
tal, el trobaré a faltar”.c

Ángel Corella s’acomiada en actitud estel·lar de l’American Ballet per centrar-se en la seva companyia de Barcelona

Corella: “Nome’npenedeixo,però...”

Francesc Peirón

Aclamat a Nova York,
el ballarí defensa la
seva decisió malgrat
que “a Espanya mana
la mediocritat”
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