
31culturaara DIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 2013

EXPOSICIÓ

L’Auditori
homenatja

Wagner amb una
mostra pictòrica

X.C.

BARCELONA. Visions sobre ‘La val-
quíria’ és un homenatge pictòric a
Richard Wagner. La mostra és una
ampliació de la que es va veure fa
deu anys al Liceu. “Això va comen-
çar el 2003 amb nou quadres, i ja hi
havia la voluntat que fos una pro-
posta artística que anés creixent”,
va explicar Manel Bertran, impul-
sor de l’exposició. A aquelles nou
pintures se n’hi han afegit set més.
En tots els casos, el procés ha sigut
el mateix i neix de la “passió absolu-
ta per l’òpera i per l’art” de Bertran.
“La premissa inicial era que el títol
del quadre fos una frase de La val-
quíria”, diu Bertran. A partir d’aquí,
cada artista feia la seva interpreta-
ció, del simbolisme de Jordi Gispert
a l’abstracció d’Albert Gonzalo i Ri-
cardo Vaccaro, de les formes geo-
mètriques de Montserrat Clausells
al surrealisme de Jorge Zambrano.

La inauguració de Visions sobre
‘La valquíria’ –al Foyer de la Sala
Pau Casals de L’Auditori– serà el 22
de maig, coincidint amb el bicente-
nari del naixement del compositor
alemany, i es completarà amb una
presentació a càrrec de Ramon Ge-
ner, presentador del programa del
33 Òpera en texans, i amb un con-
cert de la Banda Municipal de Bar-
celona, que interpretarà fragments
d’òperes wagnerianes transcrites
per a banda. El públic de L’Audito-
ri podrà veure la mostra fins al 30
de juny.e

Jordi Gispert explica la seva visió
de La valquíria. PERE TORDERA

ÒPERA

‘Il turco in Italia’ arriba al
Liceu amb aires fellinians

El Liceu acull per primera vegada
l’òpera bufa Il turco in Italia de
Rossini. El director d’escena
Christof Loy trasllada l’acció del
segle XVIII als anys 50 del segle
XX i hi afegeix un toc fellinià.

signatura pendent del Liceu”, reco-
neix. Posats a trobar una raó que
justifiqui aquesta absència, si més
no en les últimes dècades, Mata-
bosch recorda l’èxit que va tenir el
muntatge dirigit per Mario Gas al
festival Grec del 1984 i deu anys més
tard al Festival de Peralada. D’algu-
na manera, el Liceu va considerar
que no calia programar aquesta co-
mèdia bufa sobre un príncep turc
del segle XVIII que arriba a Nàpols
buscant una dona per incorporar-la
al seu harem i acaba embolicat en
un estira-i-arronsa sexual i senti-
mental amb Donna Fiorilla, el seu
marit Don Geronio i Don Narciso,
un cavaller que festeja la dona sen-
se gaire sort.

Demà es posarà fi a aquesta ab-
sència amb l’arribada al teatre de la
Rambla del muntatge del director
escènic alemany Christof Loy que
es va estrenar a Hamburg el 2005.
Al Liceu es podran veure sis funci-
ons els dies 18, 23 i 28 de maig i 1, 4
i 6 de juny. En totes les representa-
cions hi haurà el mateix reparti-
ment, encapçalat pel baix baríton

italià Ildebrando d’Arcangelo, la
soprano georgiana Nino Ma-
chaidze –embarassada de set me-
sos–, el baix italià Renato Girola-
mi i el tenor barceloní David Ale-
gret, que ja va participar en l’es-
trena de l’òpera a Hamburg.
“Narciso no té molt de pes dra-
màtic, però Loy ha buscat que si-
gui un paper més important”, as-
segura Alegret, que fa broma
quan explica que a Il turco in Ita-
lia el tenor no acaba conquerint
la soprano. Pel que fa a l’embaràs,
Machaidze reconeix que a l’esce-
nari “nota els moviments” del seu
fill. “És com si ell ballés mentre jo
canto”, diu.

“És un repartiment sensacio-
nal”, exclama Víctor Pablo Pérez,
que dirigirà l’orquestra i el cor del
Liceu en les sis representacions.
El director burgalès recorda que
Il turco in Italia és una òpera ba-
sada en els “passatges concer-
tants” més que en les àries. “Són
alguns dels concertants més ge-
nials d’aquella època”, precisa
Víctor Pablo Pérez, que també
valora “l’entrega increïble” de
l’orquestra del Liceu en la recer-
ca de l’estil de Rossini. “És un so
lleuger molt difícil d’aconseguir.
És com si Mozart i Haydn esti-
guessin embotellats en una am-
polla de cava”, descriu.

Un turc en catifa voladora
Tot i que el director d’escena és
alemany, Víctor Pablo Pérez con-
sidera que el muntatge és “molt
italià, fins a cert punt fellinià”. De
fet, Loy respecta la lògica còmi-
ca del llibret de Felice Romani,
basat en l’obra de Caterino Maz-
zolà. També manté el joc drama-
túrgic. Il turco in Italia és una
mena de teatre dins del teatre, en
què el poeta Prosdocimo mani-
pula la realitat perquè els perso-
natges s’adaptin a la trama que va
improvisant sobre la marxa.

Una de les aportacions escèni-
ques de Loy és el canvi d’època,
que passa del segle XVII als anys
50 del segle XX. “Hi ha molt de
Fellini, i també de neorealisme
–diu Matabosch–, i el personatge
del príncep és un turc més jove i
sense els tòpics associats a l’ori-
entalisme”. Tanmateix, i potser
seguint el caràcter irònic de Ros-
sini, Loy fa que l’arribada a Nà-
pols del turc no sigui en vaixell si-
nó en una catifa voladora. D’Ar-
cangelo, que interpreta el turc,
destaca que la direcció escènica
“ajuda el cantant”.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Gioachino Rossini te-
nia 22 anys quan el 14 d’agost del
1814 va estrenar Il turco in Italia a la
Scala de Milà, on dues temporades
abans havia triomfat amb La pietra
del paragone. Encara faltaven dos
anys per a l’estrena a Roma d’El bar-
ber de Sevilla, l’òpera bufa per ex-
cel·lència, però l’atreviment, la mo-
dernitat i la genialitat ja formaven
part de la idiosincràsia rossiniana.

“És una de les obres mestres de
Rossini”, diu el director artístic del
Gran Teatre del Liceu, Joan Mata-
bosch, que no pot evitar un gest de
sorpresa quan explica que fins ara Il
turco in Italia no s’havia represen-
tat al Liceu, tot i que sí que s’havia
estrenat a Barcelona el 1820, al Te-
atre de la Santa Creu. “Era una as-

El director d’escena alemany Christof Loy ha traslladat l’acció d’Il turco in Italia del
segle XVIII a la dècada dels anys 50 del segle XX. WILFRED HÖSL

L’òpera de Rossini té direcció escènica de Christof Loy

Recorregut
La producció
de Christof
Loy es va
estrenar a
Hamburg
el 2005


