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RolandoVillazón a la reposició, ambmuntatge deMario Gas, d’aquesta amena òpera de Donizetti
A. BOFILL

Barcelona

Tenia certa morbositat assistir
ahir a la que és la primera òpera
escenificada que protagonitza
Rolando Villazón al Liceu des
del seu retorn als escenaris, a fi-
nals del 2009, després de ser
operat d’un quist a les cordes
vocals. Era l’ocasió de compro-
var in situ la dimensió del mira-
cle obrat amb la seva veu, espe-
cialment en un paper en el qual
el tenor mexicà ha brillat tant
com és el Nemorino de L’elisir
d’amore. O de confirmar-la, per-
què Villazón ja va tenir oportu-

nitat d’esmenar aquella non gra-
ta experiència del 2008 al Liceu,
quan es van manifestar els seus
problemes vocals en un recital
oblidable, amb el concert que va
oferir el 2011 al mateix teatre.
Allà el tenor es va guanyar el

públic que li havia seguit la peri-
pècia, des de l’aparició d’un
quist congènit –“els meus pro-
blemes no es devien, com al-
guns van pensar, que el meu re-

pertori no era l’adequat o que
havia forçatmassa la veu, sinó a
un quist congènit”, diu el can-
tant– fins a la superació d’una
operació prou complexa i que
no oferia cap garantia d’èxit.
El Liceu es va sentir ahir re-

confortat en participar del seu
retorn a l’escena amb aquesta
reposició de L’elisir d’amore de
Donizetti que, amb escenifica-

ció de Mario Gas, es programa
per segona vegada aquesta tem-
porada, i en la qual Villazón
comparteix protagonisme –qua-
tre funcions, fins al 5 de juny–
amb la polonesa Aleksandra
Kurzak, una de les sopranos líri-
co-lleugeres més sol·licitades
del moment –acaba de cantar
aquest mateix títol al Covent
Garden–, que va debutar al Li-
ceu (haurà vingut amb Roberto

Alagna, la seva nova parella?)
amb una actuació admirada i
aplaudidíssima.
Però tornem a l’enyorat te-

nor mexicà. Amb la bellesa vo-
cal que el va fer cèlebre en la
primera dècada d’aquest segle
–tot i que amb una veumés em-
petitida– i amb l’entusiasme es-
cènic amb què s’ha anat gua-
nyant el caliu de l’audiència,
Villazón va emocionar la platea
en l’ària Una furtiva lacrima,
amb aquesta profunditat i versa-
tilitat dramàtica que el caracte-
ritza. Una llarga ovació de reco-
neixement –que es va repetir al
final– va interrompre allà l’òpe-
ra, dirigida musicalment per
Daniele Callegari i amb Joan
Martín-Royo en el paper del

sergent Belcore, Cristina Obre-
gón en el de Giannetta i un ro-
tund Ambrogio Maestri com a
doctor Dulcamara, que en el
duo inicial ambVillazón va aca-
parar l’escena.
La brillant Aleksandra Kur-

zak va tenir un debut triomfal
al teatre de la Rambla, com
Maestri. El baríton italià, de
dosmetres, va enlluernar el pú-
blic amb el seu bis final.c

Maricel Chavarría

Llarga ovació al
debut de la soprano
Aleksandra Kurzak
i i l’actuació del gran
Ambrogio Maestri
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El premi Nobel de Literatura
J.M. Coetzee ha trencat el seu
silenci públic, que manté des
de fa molts anys i que única-
ment trenca per llegir frag-
ments de les seves obres. Ho ha
fet en una carta a la comissió
deCultura del Congrés delsDi-
putats, en la qual demana als
parlamentaris espanyols (en es-
pecial, als de PP, UPyD i UPN)

que abandonin el seu pla per de-
clarar bé d’interès cultural les
corrides de toros a Espanya.
“La crueltat no és cultura”, diu.
Coetzee demana als diputats

que votin en contra de la inicia-
tiva ja que aquesta “forma arcai-
ca d’entreteniment” no pot te-
nir lloc a l’Espanya del segle
XXI. Coetzee diu que se sent
“decebut” en conèixer “els
nous passos que estan pensant
prendre en favor de la protec-

ció del toreig”, que, per ell, “és
un espectacle violent i sagnant,
una tornada als temps en els
quals el benestar animal no es
tenia en compte i on el toro era
sotmès a tortura enmans de xa-
vals que volien impressionar
els seus amics”. Coetzee reco-
neix que les curses de toros te-
nen “una llarga història a Espa-
nya”, però assenyala també que
“els temps i la sensibilitat del
poble han canviat”. Actual-
ment, els ciutadans “podem re-
conèixer la injustícia que supo-
sa col·locar un hàbil matador,
armat i ben entrenat, davant un
animal indefens, ferit, confós i
debilitat físicament i psicològi-
cament”.c

El tenormexicà emociona el Liceu amb l’ària ‘Una furtiva lacrima’
en el seu retorn operístic a la Rambla amb ‘L’elisir d’amore’

EnyoratVillazón
ESCENARIS

“Els torosno són
cultura”, diuCoetzee


