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LabrillantordeRossini
CRÍT ICA D’ÒPERA

Il turco in Italia

Autors: Gioacchino Rossini, sobre
el llibret de Felice Romani, basat
en una obra de Caterino Mazzolà.
Intèrprets: Ildebrando D’Arcange-
lo (Selim); Nino Machaidze (Fiori-
lla); Renato Girolami (Don Gero-
nio); David Alegret (Don Narciso):
Pietro Spagnoli (Prosdocimo, el
Poeta); Marisa Martins (Zaida);
Albert Casals (Albazar). Cor i Or-
questra del Gran Teatre del Liceu.
Director del cor: José Luis Basso.
Director de l’Orquestra: Víctor
Pablo Pérez.
Producció: Bayerische Staatsoper,
Dir. d’escena: Christof Loy.
Escenografia i vestuari: Herbert
Murauer. Llums: R. Traub.
Lloc i data: Gran Teatre del Liceu,
18/V/2013.

ROGER ALIER

Aquesta òpera de Rossini no ha-
via arribat mai al Liceu, però sí al
teatre de la Santa Creu (el 9 de
juny de 1820). Ha calgut el retorn
de Rossini al repertori mundial
perquè el Liceu, finalment, li
obrís les portes, 193 anys més
tard. I ho va fer amb èxit, sobre-
tot per la qualitat vocal dels intèr-
prets, i amb una producció de
Munic que, encara que allunyada
de l’obra original, permet seguir-
la amb tot detall i aconsegueix
fer riure una mica l’espectador,
encara que el personatge del Poe-
ta surt massa apallissat i ferit per

tot arreu i ja només falta que el
duguin a la UCI.
El protagonista és el primer

baix buffo, Selim, magistralment
cantat per IldebrandoD’Arcange-
lo, que va fer lluir els diversosmo-
ments elegants del seu paper, so-
bretot en els duos amb Fiorilla.
Aquest personatge divertit (es no-
ta que el 1814 la censura de Nà-
pols encara no havia recaigut en
lesmans del règimborbònic) el va

cantar Nino Machaidze, en estat
de bona esperança (set mesos, ja).
Aquesta magnífica soprano russa
no té una veu gaire adequada per
al paper, amb un timbre una mica
excessiu, però el va fer lluir amb
molta habilitat i va brillar especial-
ment en la darrera ària, Squallida
veste e bruna (queMaria Callas es
va saltar quan va desenterrar
aquesta òpera el 1950). Magnífic
el segon buffo, Renato Girolami,
que va interpretar un Don Gero-
nio molt adequat, incloent també
la seva ària del segon acte, que so-
lia tallar-se sempre. El paper del
Poeta (motor argumental de
l’obra) el va dur a terme força bé
Pietro Spagnoli, amb una tendèn-
cia a l’exageració però vocalment
molt adequat.
Menció d’honor per al tenor

David Alegret, que va fer valer el
desagraït paper de Narciso, el te-
nor de l’obra, amb les seves tres
àries de dificultat considerable i
molt ben dites. També mereix
una menció semblant Marisa
Martins, que va fer una Zaida
magnífica tan en el pla vocal com
en l’escènic; quant al paper del
nen Albazar, el va cantar Albert
Casals però li van llevar la seva
ària i el van deixar en no-res.
Molt bé el cor i també l’orquestra
queVíctor Pablo Pérez va condu-
ir amb una certa lentitud però
amb elegància i solvència. El pú-
blic va aplaudir amb moltes ga-
nes i va demostrar que havia se-
guit l’obra amb entusiasme i amb
interès.c

Imatge de la representació

La producció,
tot i que allunyada
de l’obra original,
permet seguir-la
amb tot detall

MANE ESPIINOSA

EFE Barcelona

Més de 130.000 persones van
omplir ahir a la nit els 62 mu-
seus de Barcelona i la seva
àrea metropolitana que van
obrir les portes de forma gra-
tuïta, entre les 19.00 i les 01.00
hores, seguint una iniciativa
del Consell d’Europa.
Segons va informar l’Ajunta-

ment de Barcelona, la Nit dels
Museus, que ahir se celebrava
per sisena vegada a la ciutat,
va omplir sobretot el Museu
d’Art Contemporani de Barce-
lona (Macba), amb 12.000 visi-
tants, i el Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC),
amb 8.200 assistents.
Alguns dels altres dels mu-

seus més visitats van ser el
d’Història (MUHBA), a la pla-
ça del Rei, amb 8.000 visi-
tants; el d’Art Modern (ME-
AM), amb 6.500; el Marítim,
amb 5.600; el Museu d’Histò-
ria deCatalunya, amb 5.100 as-
sistents, i el del FC Barcelona,
que aquest any debutava en
aquesta iniciativa i va rebre
4.000 visites.
Una de les ofertes més no-

ves ahir a la nit, que va congre-
gar 4.000 persones, va ser la
de l’escultura lluminosa Bruu-
umRuum!, a la plaça adjacent
a l’edifici Disseny Hub Barce-

lona, una instal·lació interacti-
va en la qual la llum varia se-
gons la intensitat del so que
s’origina en la mateixa plaça.
ElRefugi 307 al barri del Po-

ble Sec –amb 1.760 visitants–,
l’estudi fotogràfic Centelles, la
Fabra i Coats o la nova seu del
MuseudelDisseny deBarcelo-
na són altres dels setze equipa-
ments que ahir a la nit es van
sumar per primera vegada a
l’esdeveniment.
Altres edificis que ahir a la

nit van participar en la festa
van ser el Centre deDocumen-
tació iMuseu de les Arts Escè-
niques (Institut del Teatre), el
Museu Diocesà, l’Observatori
Fabra, el Museu de Badalona,
la Biblioteca Pública Arús
–550 visites–, el Cercle Artís-
tic de Sant Lluc i la Col·leció
de Carrosses Fúnebres, entre
d’altres.
L’any passat van participar

en la Nit dels Museus de Bar-
celona –a la qual l’Ajuntament
aporta uns 36.000 euros–
126.000 persones, mentre que
el 2011 ho van fer unes 77.000,
malgrat que va ser una nit plu-
josa.
La iniciativa, promoguda

pel Consell d’Europa, va por-
tar més de 3.000 museus de
40 països a obrir les portes de
manera gratuïta. c

LaNit delsMuseus
vamobilitzar 130.000
visites aBarcelona


