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Infal·lible beuratge al Liceu
CRÒNICA Villazón, Kurzak i Maestri sedueixen amb ‘L’elisir d’amore’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

¡Beneïda poció màgica! El Liceu va 
tornar a rendir-se al muntatge de 
L’elisir d’amore, de Donizetti, a càrrec 
de Mario Gas, estrenat la temporada 
1997-1998 i repetit el 2005, en el de-
but de Rolando Villazón a la sala. El 
novembre passat un repartiment de 
debutants deixava el llistó molt alt, 
però el d’ahir a la nit, amb el primer 
cast en escena, va oferir al·licients de 
sobres perquè molts repetissin en 
aquesta segona tanda 
 La presència del popular tenor 
mexicà i la primera actuació al Gran 
Teatre de la puixant soprano polone-
sa Aleksandra Kurzak eren motius 
més que suficients per donar vola-

da a aquesta cita, però per si hi fal-
tessin ingredients hi havia Ambro-
gio Maestri, triomfador al teatre amb 
Aida i Falstaff, encarnant l’estafador 
Dulcamara. Cristina Obregón (Gia-
netta) i Joan Martín-Royo, donant vi-
da al xulesc sergent Belcore, van com-
pletar un elenc d’alta volada perfec-
tament encaixat en la ben plantejada 
posada en escena de Gas, que ambi-
enta el llibret en la quotidianitat del 
barri d’un poble italià dels anys 40 
inspirant-se en el neorealisme cine-
matogràfic.
 El Liceu va disfrutar amb aquesta 
opera buffa amb toc romàntic que nar-
ra les desventures d’un pagès, ena-
morat de la rica Adina. L’aparició del 
xarlatà de fira Dulcamara, venent el 

seu beuratge infal·lible, i la de Bel-
core donen un gir als esdeveniments. 
Villazón va tornar a seduir com a in-
tèrpret, donant caràcter i màgia a 
un Nemorino amb trets de Mr. Bean. 
Cada gest, cada ganyota, cada mo-
viment van reflectir l’ideal del per-
sonatge. Vocalment el va defensar 
amb ofici i va anar de menys a més. 
Va aconseguir que el públic l’acla-
més durant diversos minuts després 
de la seva interpretació d’Una furtiva 
lagrima. Kurzak va estar estupenda, 
confirmant les expectatives. La seva 
Adina va reflectir un personatge ca-
pritxós i dominant. Va convèncer pel 
seu bon timbre, la força dels aguts i 
domini en les agilitats.
 Un capítol a part es mereix 

Maestri. El baríton, amb poderós vo-
lum físic i canor, va estar imponent. 
Amb una gran vis còmica, va impo-
sar el seu rol a l’escenari. El seu per-
sonatge va resultar tan creïble que 
hauria estat capaç de vendre am-
polletes del fals elixir amorós fins 

al més incrèdul dels espectadors. 
Daniele Callegari, al capdavant de 
l’orquestra, va saber moderar el rit-
me de la funció i el ben dirigit cor 
va completar una gran nit, que va 
culminar amb reiterades ovacions a 
tots els participants. H

33 Ambrogio Maestri (esquerra) i Rolando Villazón, a ‘L’elisir d’amore’.
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La passió de Tàpies per Wagner
3El Palau descobreix la devoció de l’artista pel compositor alemany a través de 10 gravats

MARTA CERVERA
BARCELONA 

F
a un segle, l’Orfeó Català es 
va aliar amb l’Associació 
Wagneriana per commemo-
rar el centenari del naixe-

ment de Richard Wagner. Els Festi-
vals wagnerians van permetre sentir 
al Palau de la Música passatges de 
l’òpera Parsifal. Ara, coincidint amb 
el bicentenari, el Palau ha decidit 
acollir una exposició sobre aquelles 
jornades on es poden contemplar les 
campanes tubulars ideades per a la 
interpretació del citat Parsifal, així 
com valuós material del Centre de 
Documentació de l’Orfeó Català que 
deixa patent les passions, a favor i en 
contra, que van despertar la figura i 
l’obra de Wagner. La seva influència 
està present en molts artistes cata-
lans, entre els quals hi ha Antoni Tà-
pies, de qui s’exposen diverses peces 
fins al 4 de juny vinent. 

LLIBRE AMB JOAN BROSSA / El seu impo-
nent Cap embenat (1989) rep el públic 
a l’entrada principal i, molt a prop, 
s’exposa Crani 376 (1987). Però és al 
foyer on queda patent la passió wag-
neriana de Tàpies amb Carrer Wagner 
(1988), un impressionant llibre de 
grans dimensions amb poemes al-
lusius al compositor i a les seves 
obres escrits per Joan Brossa i 10 gra-
vats. Als gravats destaca el gran con-
trast cromàtic entre un vermell en-
cès i un negre d’aparença envelluta-
da. Un projecte per al cartell original 
del cicle Palau 100 i una maqueta de 
la 50a edició del Concurs Musical 
Maria Canals Barcelona completen 
la mostra. 
 En l’aspecte musical, l’Any Wag-
ner al Palau se celebrarà amb menys 
concerts que fa un segle. Llavors se’n 

van celebrar cinc entre el 18 de maig 
i el 3 de juny. Aquesta vegada tot es 
concentra en una única actuació di-
lluns que ve. L’escenari, això sí, es 
decorarà gairebé com fa un segle, 
amb garlandes de flors, els colors de 
la bandera catalana i una imatge de 
Wagner per acollir la versió en con-
cert de  L’holandès errant. La dirigirà 
Marc Minkowski al capdavant del 
seu conjunt Les Musiciens du Louvre 
Grenoble, amb el Cor de cambra de 

la Filharmònica d’Estònia. Aquesta 
òpera amb llibret i música de Wag-
ner és el primer gran drama musi-
cal on apareixen les claus que mar-
caran el seu treball.
 Minkowski, respectat especialis-
ta en música barroca, n’oferirà la 
versió original escrita a París el 1941. 
El baix baríton Vincent le Texier (Ho-
landès) i la soprano Ingela Brimberg 
(Senta) protagonitzaran l’obra que 
s’interpretarà sense pauses, tal com 

l’AudItoRI CElEBRA El BICENtENARI dEl NAIXEMENt dEl MÚSIC

desitjava el mateix Wagner. Seran 
en total dues hores i vint minuts de 
funció. «Volíem sumar-nos a l’Any 
Wagner amb alguna cosa diferent. 
Aquesta versió per descomptat que 
ho serà i servirà per comparar-la 
amb la que es va sentir al Liceu», va 
dir Joan Oller, director general del 
Palau, en referència a la impressio-
nant lectura que el cor i l’orquestra 
del Festival Bayreuth van oferir el se-
tembre passat. H

33 ‘Cap embenat’ (esquerra), ‘Crani’ (a dalt, a la dreta) i un projecte de cartell per al cicle Palau 100, totes obres d’Antoni Tàpies. 
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El temple modernista 
recorda els festivals 
wagnerians amb una 
exposició i ofereix 
‘L’holandès errant’ 


