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‘Trovatore’ esplèndidHarmònicadansaacrobàtica
Il trovatore

Autor: Giuseppe Verdi
Intèrprets: Jonas Kaufmann,
Anja Harteros, Elena Manistina,
Alexey Markoc, Kwangchul
Youn, Golda Schulz, Francesco
Petruzzi. Cor i Extracor de la
Bayerisches Staatsoper.
Bayerisches-Staatsorchester.
Direcció: Paolo Carignani
Producció: Olivier Py
Lloc i data: Òpera de Munic
(1/VII/2013)

ROGER ALIER

L’Òpera de Munic s’ha associat
al bicentenari verdià amb aques-
ta producció esbojarrada i molt
poc verdiana d’Il trovatore, però
amb l’atractiu d’un equip vocal
de primer ordre, encapçalat pel
tenorissimo del moment, el mític
Kaufmann, que encara que no al
seu millor terreny (el seu és el
Wagner líric), va fer una tasca ex-
cel·lent en el paper de Manrico,
pensant a resoldre els grans pro-
blemes del rol (el duo amb Azu-
cena i, sobretot el famós Di que-
lla pira) que va aconseguir col·lo-
car netament, amb els sobre-
aguts queVerdimai no va escriu-
re però que la tradició persisteix
a exigir. En alguns moments la
veu de Kaufmann no va quedar
tan lliure de l’orquestra comhau-
ria estat desitjable, però en els
moments cabdals sí, i va aconse-

guir desencadenar l’entusiasme
del públic –que aplaudeix molta
menys estona que a Barcelona–.
En el fons la gran triomfadora de
la nit va ser, fins i tot més que
Kaufmann, la seva companya de
repartiment, Anja Harteros, que
va cantar una Leonora estel·lar,
amb una veu impecable i amb un
timbremolt pur, però, tot cal dir-
ho, no és una Tebaldi ni una Fre-
ni; és, avui dia, realment esplèn-
dida, però sense le connotacions
meravelloses de les esmentades.
Elena Manistina va cantar

unaAzucena sòlida i el quart ele-
ment del pòquer vocal, el barí-
ton Alexey Markov, va obtenir
també un resultat vocal de molt
bona casta i el magnífic Kwang-
chul Youn va cantar molt bé el
seu curt paper. El cor va estar
bé, i l’orquestra va funcionar
prou bé com perquè Paolo Ca-
rignani fos aplaudit malgrat al-
guna lleugera discrepància prò-
pia del típic descontentament
que hi ha sempre als teatres
grans.
La producció d’Olivier Py va

oferir de tot: gimnastes, perso-
natges innecessaris, escenesmò-
bils a gran altura, llums de neó i
accions dobles que narraven per
duplicat molts dels incidents de
l’acció. Però el públic, totalment
kaufmannitzat i harterositzatno-
més es va manifestar en el ter-
reny vocal, i si Py i el seu equip
es van divertir (cobrant, esclar),
ningú no els va voler recriminar
res.c

ÒPERA

Opus

Coreografia i direcció: Yaron
Lifschitz
Intèrprets: circ Circa i Quatuor
Debussy
Lloc i data: Teatre Grec
(1/VII/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Brillant inauguració del Grec
2013 a l’amfiteatre de Montjuïc,
com s’informava ahir en aquesta
mateixa secció. Opus, de la com-
panyia australiana Circa amb la
música de corda del QuatourDe-
bussy, va omplir la nit de les emo-
cions que destil·laven els excep-
cionals quartets de Xostakóvitx
–melancòlics, penombrosos, vio-
lents a estones– i la dansa acrobà-
tica de 14 artistes superdotats,
l’audàcia i fortalesa física dels
quals es feia tributària en totmo-
ment de la bellesa coreogràfica.
Amb un aparell circense mínim
–una cinta elàstica, un trapezi i
uns cèrcols–, el cos, els cossos
ho eren tot a l’espectacle del
Grec: lloc de disputa i encontre,
de desafiament i regateig, instru-
ment de construccions anatòmi-
ques insòlites i port d’arribada
de criatures voladores, necessita-
des d’un lloc calm i segur d’aco-
llida, que no estalviava, però, cap
ai al cor.
Si del nou circ alemany o de

l’Escola de Circ de la ciutat de
Nimes o de les idees germinals
de Raluy no se’n derivessin im-
portants innovadors del gènere,
Circa i el director Yaron Lifs-
chitz s’haurien de considerar in-
ventors del nou circ que posa el
missatge poètic per davant de la
proesa i el risc, per davant
d’aquell “encara més difícil” que
acaba d’apagar una estrella reful-
gent del Circ du Soleil, una tragè-
dia. Però a hores d’ara no hi ha
proposta circense contemporà-
nia que pugui prescindir d’ubi-
car la poesia al capdamunt de tot
i, consegüentment, Circa i el seu

Opusno pretenen inventar res si-
nó evidenciar, només, que les
suggerents cadències queXosta-
kóvitx va crear per a un violon-
cel, una viola i dos violins poden
ser l’acompanyament més idoni
d’uns cossos en harmonia, en
tensió, en moviment constant,
fins al gran retaule últim que
coincideix amb la coda de la
composició musical. Al capda-
vall, és la mateixa idoneïtat que
un saxo genial i un bateria embo-

git oferien a una còmica compa-
nyia de circ belga, fa tres o qua-
tre estius a Avinyó. D’invent,
doncs, ja ho he dit: res de res.
Un dels millors atractius

d’Opus cal adjudicar-lo, penso
jo, a l’habilitat de Lifschitz per
bastir un discurs de seducció,
tan enigmàtic com eficient, i del
qual el públic només s’adona tot
just acabat l’espectacle. Aquest
té una primera part lenta, a esto-
nes ensopida, de vegades massa
inflada de reiteracions i d’altres
tenyida d’una innocència que no
s’adiu amb la força i l’originalitat
de Circa, segons les notícies que
teníem de la companyia. Val a
dir, de tota manera, que la man-
suetud dels exercicis dels pri-
mers quaranta-cinc minuts mai
no va ocultar totalment la sugges-
tió d’unes coreografies tran-
quil·les que convidaven, sobre-
tot, a reposar en el quartet de
Xostakóvitx, sovint amarat de
tristesa.
Nervi i ritme, en canvi, s’apo-

deren ben aviat de la segona part
de l’espectacle, on les sorpreses
que ofereix la dansa acrobàtica
cada cop suposen un impacte
més fort i admirable, que provo-
ca inesperats aplaudiments. El
nou quartet, mentrestant, asso-
leix amb intermitències l’ener-
gia i fins la fúria que no havia tin-
gut fins llavors, evocació del
combat que el compositor va
mantenir amb les autoritats sovi-
ètiques. Al final, ovació de gala.c

Yaron Lifschitz
basteix un discurs
de seducció que
resulta tan enigmàtic
com eficient
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