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Lamàque tapa
la boca

‘Il turco in Italia’ converteix l’espectacle operístic en una festa

QuinesriallesalLiceu!

Llàtzer

Moix

E
nrico Letta, primerministre i actual es-
perança d’una Itàlia que va passar dos
mesos sense govern, apareixia dimarts
en una foto parlant i tapant-se la boca

amb lamà. El seu interlocutor eraDario Francesc-
hini, titular de Relacions amb el Parlament, que
no se la tapava, però que tampoc no la mostrava,
ja que parlava a cau d’orella a Letta i el seu rostre
quedava ocult darrere del primer ministre. Es
mostraven Letta i Franceschini tan reservats per-
què la seva reunió tenia lloc en una abadia i tots
dos obraven amb discreció monacal? O, senzi-
llament, s’estaven dient alguna cosa que ens vo-
lien amagar?
Jo diria que era això segon. No té gaire impor-

tància que l’objectiu de la reunió fos eliminar l’im-
post sobre el primer habitatge i concedir ajuts als
aturats, dos assumptes sobre els quals tants itali-
ans esperen rebre notícies com més aviat millor.
Letta i Franceschini van incórrer en una pràctica
que s’estén entre els polítics, ja siguin italians o
espanyols. Quan veuen una càmera gravant, i tant
si estan xerrant en una reunió política, amb el veí
d’hemicicle o en una recepció, abaixen la veu i
s’acosten la mà a la boca, perquè ningú no els pu-
gui llegir els llavis.
Aquest hàbit –semblant al dels qui es tapen la

boca amb una mà mentre amb l’altra furguen en-
tre les dents ambun escuradents– té la seva expli-
cació. I és que en dates recents s’ha enxampat
més d’un polític en un rampell de franquesa; això
és, dient inconveniències, que no se sentien per-
què parlaven fluixet, però que es van poder desxi-
frar llegint-los els llavis. S’entén, doncs, que els
polítics previnguts es tapin la boca amb la mà
quan parlen amb un còmplice, perdó, amb un co-
religionari. Ara bé, el gest no és gaire elegant, i
encaramenys quan tanta gent s’omple la boca –si
prèviament l’ha destapada– amb missatges a fa-
vor de la transparència. Francament, aquest gest
és força lleig, i no augura res de bo. Hom tendeix
a pensar que, en un món ideal, tot el que digues-
sin els polítics hauria de ser apte per amenors. Al

capdavall, la se-
va feina consis-
teix a adminis-
trar tan bé com
sàpiguen els in-
teressos co-
muns. I si aten-
guessin aquesta
prioritat, sense
tolerar la inter-

ferència d’interessos particulars (i, de passada,
deixessin d’apunyalar-se mútuament una esto-
na), no els caldria recórrer al secret. Què pensarí-
em si el gerent de la nostra empresa abaixés la
veu i es tapés la boca en veure’ns? Doncs, com a
mínim, que ens volia amagar alguna cosa. O fins i
tot que ens estava cavant la tomba. Ai!
Avui dia està molt de moda la política de ges-

tos: aquest repertori de trucs inventats pels polí-
tics per aparentar una conducta que, en realitat,
no pensen observar. Potser creuen que els gestos
ja no tenen cap valor. Malgrat tot, n’hi ha alguns
més primaris que elaborats, com el de tapar-se la
boca, que fan molt mal efecte. I que fan més pro-
funda la bretxa, que ja és molt pregona, entre els
càrrecs electes i els seus electors.

Ildebrando d’Arcangelo (Selim) desembarca a la platja de Nàpols i li tira la canya a NinoMachaidze (Fiorilla)

Maricel Chavarría
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Per qui tingui pendent seduir fills,
filles, néts, nétes, nebodes, nebots i
joves en general a fi de convence’ls
que l’òpera, ja sigui amb texans o
amb corbata de llacet, està la mar de
bé, el seu títol és Il turco in Italia.
Fins i tot als adolescents fagocitats
per la novel·la gòtica aquest Turco
els pot despertar una joie de vivre
ben necessària. I si volen, fins i tot
podrien arribar a plantejar-se bai-
xar-se lamúsica deRossini per inter-
net, tenir-la a l’iPod, a l’iPhone..., o
escoltar-la amb la tarifa plana de
Spotify. Rossini, el compositor amb
més sentit de l’humor de la història
de l’òpera, bé s’ho val. I el contun-
dent aplaudiment que li va brindar
ahir el públic del Liceu ho confirma.
Així d’encertada es va presentar

en l’estrena d’ahir la producció de la
Bayerische Staatsoper d’aquesta fan-
tàstica òpera que –no s’ho perdin–
no havia estat interpretada encara
al Gran Teatre!Ma come è possibile!
Els més intuïtius ja van apostar per
fer-se acompanyar per neòfits de la
lírica. “Amb aquesta òpera gaudiran
segur”, comentava unamare, apassi-
onada del gènere. I no s’equivocava.
Aquesta posada en escena que ja fa
un parell o tres d’anys que puja als
escenaris és fantàstica.
Per què? Què té d’extraordinari?

Que és divertida, brillant, vivaç,
amb ritme... Una autèntica comè-
dia, interpretada amés per cantants
que han sabut posar-se a les ordres
de Christof Loy, el director d’esce-
na, i han donat el millor de si en el
terreny actoral. La talentosa sopra-
no d’origen georgià Nino
Machaidze (Tblissi, 1983), pletòrica
en el seu setè mes d’embaràs, va
transmetre una alegria especial al
paper deDonna Fiorilla, la capritxo-
sa però honesta dona de Don Gero-
nio, una dona amb un lema: obeir
les passions amoroses i tenir els

amants que li vinguin de gust, cosa
que desencadena tota una sèrie
d’embolics,malentesos, girs amoro-
sos, gent que surt i entra de l’escena-
ri, àries, duos, trios, quartets... en
un virtuós exercici de coloratura.
Autèntica protagonista de la vetlla-
da, Machaidze, que s’ha convertit
en favorita en cases d’òpera com la
de Los Angeles, va rebre ahir a la nit
una ovació entusiasta. El Liceu
l’adora i la va complimentar, junta-
ment amb la resta dels intèrprets,
amb vuit minuts d’aplaudiments.
També van lluir els tres homes

que se la disputen, especialment el
príncep Selim, el turc viatger inter-
pretat pel baix baríton italià Ilde-
brando d’Arcangelo (Pescara, 1969)
que apareix vestit d’autèntic xulo
piscines, amb la camisa i la cadena a
l’estil Miami Vice.
Després hi ha el desesperat marit

de Fiorella, Don Geronio, interpre-
tat per RenatoGirolami, i un trenca-
dor David Alegret (Barcelona,
1974), hilarant en el paper de Don
Narcís, el cavaller galant que aquí,
ambientada com està l’obra en els
anys cinquanta-seixanta, intenta cri-
dar l’atenció de la seva estimadamo-
vent descaradament els malucs.
Ja fa un parell d’anys que alguns

d’ells estan posant en solfa aquesta
producció, la qual cosa es tradueix
en un distès estat de les coses. “Ja
som comuna família”, deia d’Arcan-
gelo, que acaba de començar i ja
se’n sent un membremés. Aquí se’ls
ha unit Marisa Martins, la gitana
que es disputa l’amor de Selim amb
Fiorilla. I Pietro Spagnoli –fantàs-
tic– és el poeta que va escrivint la
història mentre el públic l’està ve-
ient. I si Rossini se’n fot a Il turco
del mort i de qui el vetlla, l’aporta-
ció de Loy i de la coreògrafa Jacque-
line Davenport fa somriure tot just
començar l’obra, quan una rulot on
caben quatre persones es conver-
teix en un camerino dels germans
Marx.
Ah, imil gràcies a Víctor Pablo Pé-

rez per les seves ganes de dirigir la
Simfònica del Liceu.c
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El públic complimenta
Nino Machaidze i la
resta d’intèrprets amb
8 minuts d’aplaudiments

Es parla molt de
transparència, però
cada dia s’amaguen
més paraules
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