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CRÍT ICA D’ÒPERA

Una visitant contempla la sèrie d’Isao que s’exhibeix a la galeria Joan Gaspar

Rolando Villazón

Intèrprets: Orquestra Simfònica Nacional
Txeca. Gueràssim Voronkov, director
Obres: àries, cançons, obertures i prelu-
dis de Verdi
Lloc i data : Palau de la Música Catalana
(27/VI/2013)

ROGER ALIER

Amb motiu del bicentenari verdià
(1813-2013), el cèlebre tenor mexicà ha fet
una gira de concerts que va tancar al Palau
de la Música Catalana, i un cop més es va
produir lamàgica fascinació del tenorme-
xicà sobre les masses d’assistents al Palau
de laMúsica. El secret de la comunicativi-
tat absoluta del tenor, la seva manera de

cantar, esforçada, gairebé violenta (canta
igual una obra encara belcantista com
l’ària de tenor de l’Oberto, de 1839, que les
àries romàntiquesmés tardanes d’Il corsa-
ro o de Luisa Miller), amb gesticulacions i
obertures de boca i finals d’ària amb exhi-
bicions de força i de fiato, i ens tememque
aquesta manera tan intensa i emotiva de
cantar, que ja li va provocar problemes de
salut vocal, no torni a danyar l’instrument
noble de la seva veu. GueràssimVoronkov
va acompanyar amb solvència i força (a ve-
gades unamicamassa) l’Orquestra de Pra-
ga, que va formar un veritable equip amb
el tenor i es van acomiadar sorollosament
d’ell al final del concert.
Les cançons de Verdi que completaven

el programa, en versions orquestrals de
Luciano Berio (1925-2003), van alternar
també amb el repertori operístic i van for-
mar una sessió que el tenor va aconseguir
que resultés de gran impacte i efectivitat i
el públic, dempeus, va insistir en les ova-
cions i va obtenir algunes cançons de pro-
pina. Villazón se sentia com a casa i el pú-
blic l’ho va demostrar omplint-lo de flors i
amb ovacions constants.c

Rienzi

Intèrprets: Elisabete Matos, Kristian Be-
nedikt, Michelle Breedt, Peter Rose
Director: Pablo González
Lloc i data: Liceu (27/VI/2013)

JAUME RADIGALES

La història ha estat massa injusta amb
Rienzi, a la qual se li han penjat moltes llu-
fes pensant en el futur autor de L’anell del
Nibelung. El 1842 –any de l’estrena–Wag-
ner estava aprenent l’ofici i, volent abocar-
se a les convencions de la grand opéra fran-
cesa, va concebre un producte desigual pe-
rò que prometia. Per tant, el pitjor que po-
dem fer amb la tercera òpera wagneriana
és reduir-la a versió de concert. Estic se-

gur que una proposta dramatúrgica intel·li-
gent, amb els corresponents retallades de
les parts que són pura palla, ens ajudaria a
redescobrir una obra encara primerenca
però amb moltes virtuts.
És clar que tot plegat demana una direc-

ciómusical àgil, i no es pot dir que la terce-
ra actuació de PabloGonzález al Liceu ha-
gi estat la més feliç. El director hi ha tor-
nat al capdavant d’unaOBCde corda cohe-
sionada però amb fustes i metalls oca-
sionalment erràtics. González semblava
que treiés poc suc d’una partitura que, ja
des de l’obertura, anunciava uns temps
massa lents. La fusió de dues masses co-
rals (el cor del Liceu i la Polifònica de
Puig-Reig) va resultar desigual i s’hi ende-
vinava poc assaig.
Si fa no fa el mateix va passar amb un

repartiment vocal del qual va sobresortir
demanera inqüestionable una gloriosaMi-
chelle Breedt com aAdriano. El paper titu-
lar va ser defensat per un Kristian Bene-
dikt d’agutsmassa coberts,mentre que Eli-
sabeteMatos va ser una excessivament es-
tentòria Irene, al costat de la correcció de
Peter Rose en la pell de Colonna.c

MAITE CRUZ

TERESA SESÉ
Barcelona

L’
any 2000 el polí-
tic Rafael Ribó,
actual Síndic de
Greuges, va acu-
dir a la consulta

de Borja Corcóstegui afligit d’un
despreniment de retina. Des-
prés de l’operació, li va dir al
prestigiós oftalmòleg: “Això de
tornar a veure-hi és fantàstic;
hauríem de fer alguna cosa”. Un
any i mig després, tots dos crea-
ven Ulls del Món, oenagé que
contribueix a prevenir i comba-
tre la ceguesa evitable als països
més pobres delmón i que ja afec-
ta 45 milions de persones (un
80% dels casos). Una de les se-
ves fonts de finançament és a tra-
vés d’un Fons d’Art que actual-
ment reuneix 72 obres donades

per una cinquantena d’artistes.
L’última que s’hi ha incorporat
ha estat l’escultura Somni, de
JaumePlensa –el rostre de bron-
ze d’una noia de 14 anys en estat
de semivigília–, i també és la que
obre l’exposicióVisions, que fins
al dia 24 es pot visitar a la galeria
Joan Gaspar.
A més de l’obra de Plensa –la

més cara de l’exposició, 25.000
euros, molt per sota del seu
preu de mercat: les quantitats
les fixen els mateixos artistes–,
hi ha obres de Miquel Barceló,
Antoni Tàpies, Andreu Alfaro o
Joan-Pere Viladecans. Aquest
últim ha creat una peça expres-
sament per a l’exposició, Ulls
del món, amb la qual al·ludeix a
l’acte mirar a través de la llum,
el paisatge, la naturalesa,.. “Par-
ticipo en aquest tipus d’iniciati-

ves perquè m’hi sento implicat,
l’art també és ciutadania. I l’ac-
te de mirar em toca molt de
prop: els artistes mirem i a més
procuremveure-hi”, explica Vi-
ladecans, el llibre del qual Sine-
ra (Enciclopèdia Catalana), en-
torn del món d’Espriu, acaba de
ser premiat pelMinisteri deCul-
tura com un dels llibres més
ben editats. També Perico Pas-
tor hi ha donat una obra que
ahir, al cap de poques hores de
la inauguració, havia trobat ja
comprador. “Els artistes rebem
moltes peticions per a causes so-
lidàries, i personalment, quan

es tracta d’iniciatives com
aquesta, en què saps que els di-
ners són destinats a campanyes
concretes que beneficienmoltís-
simes persones, sempre estic
disposat a participar-hi. Val la
pena. I ni tan sols es tracta d’un
gest tan generós per la nostra
part, perquè després el desgra-
ves a la declaració d’Hisenda
com a donació”, argumenta.
L’import íntegre de les ven-

des es destinarà als projectes
que Ulls del Món té actualment
enmarxa als campaments de re-
fugiats sahrauís a Tinduf (Algè-
ria), Moçambic, Bolívia i Mali.

Joan Gaspar cedeix de forma
desinteressada la galeria –i al se-
tembre repetirà l’experiència
en el seu segon espai de Ma-
drid–, com ha fet en altres oca-
sions des que el 2010 va allotjar
una exposició organitzada per
la Fundació Pasqual Maragall i
l’Arxiu Humberto Rivas, amb
l’objectiu de recaptar fons per a
la investigació de l’alzheimer.
“És un servei social i em sembla
important que entre tots contri-
buïm a aconseguir que projec-
tes necessaris com aquest pu-
guin tirar endavant”, apunta el
galerista, que la nit de la inaugu-

ració, dijous, convidava els assis-
tents a mirar i a “gratar-se les
butxaques”, per, un cop a casa,
poder gaudir de les obres i d’ha-
ver participat en una bona cau-
sa. Gaspar es mostrava ahir en-
cantat de compartir el seu espai
amb artistes consagrats com els
esmentats, fotògrafs com Outu-
muro, Antoni Bernat, Toni Ca-
tany o Manel Esclusa (amb les
fotos dels quals es va posar en
marxa el Fons d’Art), i joves
com Enrique Barro, de qui es
presenten un vídeo i una delica-
da escultura titulada Memòries
d’un llapis.c

La galeria JoanGaspar exposa les obres donades per 53 artistes, de Tàpies a Plensa, per combatre la ceguesa

Artperobrirbéelsulls

L’exposició, en
benefici d’Ulls del
Món, reuneix
72 obres donades per
50 artistes espanyols


