
DILLUNS, 22 JULIOL 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 37

Fidetemporada
CRÍT ICA D’ÒPERA

Imatge de la inauguració del festival, dissabte, al castell de Santa Florentina

Patricia Racette

Madama Butterfly

Intèrprets: Patricia Racette,
Marie Nicole Lemieux, Stefano
Secco, Fabio Capitanucci
Director escènic: Moshe Leiser
i Patrice Caurier
Dir. musical: Daniele Callegari
Data i lloc: Gran Teatre del
Liceu (20/VII/2013)

JAUME RADIGALES

Vista al Liceu per primera vega-
da la temporada 2005-06 (amb
22 funcions), les tretze represen-
tacions amb què s’ha reposat

aquesta vegada la coproducció
entre el teatre de Barcelona i el
CoventGarden londinenc deMa-
dama Buttefly confirmen l’èxit
d’un espectacle que en el terreny
de la posada en escena és de mí-
nims (toca dir-ne minimalista)
però que d’altra banda explica –i
molt bé– la desgraciada història
de la pobra geisha abandonada
pel bandarra Pinkerton. I és que
si la migradesa escènica no des-
perta moltes alegries, sí que les
desvetlla la minuciosa direcció
de Leiser i Caurier.
El Liceu acaba temporada amb

una nova tanda de funcions
d’aquest títol puccinià, perenne-

ment eficaç. I ho fa amb tres re-
partiments diferents. La nit de
dissabte vam poder veure i escol-
tar una pletòrica Patricia Ra-
cette, extraordinària soprano
nord-americana, debutant al Li-
ceu, que presenta una Cio-Cio
San absolutament creïble i tras-
passada per la tragèdia des de les
seves primeres intervencions.
Potser peca d’una projecció min-
sa en alguns passatges, però la
veu és bonica i la intensitat dra-
màtica és indiscutible. Al seu cos-
tat, el Pinkerton de Stefano Sec-
co va exhibir una veu lírica de
timbre bell, si bé poc homogeni
en el color: sequedat en la zona
greu i engolament en l’aguda no
van impedir tanmateix que el seu
fos un Pinkerton com Déu mana.
Notables Suzuki de Marie Ni-

cole Lemieux i Sharpless de
Fabio Capitanucci, amb un Goro
de luxe, el sempre eficaç Francis-
co Vas, un tenor que sempre ho
dóna tot a nivell vocal i teatral.
El director italiàDaniele Calle-

gari va assumir la direcció musi-
cal amb un inici incert, tant en la
quadratura de l'orquestra com en
els passatges vocals, si bé el se-
gon i tecer actes van tenir la sol-
vència a què ens té acostumats
tot un especialista en el gran re-
pertori italià. El rendiment de les
forces vives va ser desigual (molt
bé el cor a boca closa), qui sap si
una mica desmenjat per la incer-
tesa que plana sobre el teatre de
la Rambla, a les portes d'un ERO
tan injust com incomprensible, i
que mantindrà tancat el Liceu...
fins el 25 de setembre.c
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E
l Castell de SantaFlo-
rentina va inaugu-
rar, dissabte, la seva
quinzena edició. Un
altre any més d’in-

tencionalitat lírica, i en aquesta
ocasió amb un homenatge a Giu-
seppe Verdi. No es si queda algú
per allà sense celebrar el seu bi-
centenari. Any rere any hem acu-
dit a aquestes convocatòries
d’il·lusió i alegria. En aquesta oca-
sió no hi havia l'amenaçadora
tempesta, amb aquesta pluja que
il·luminava el pati d'armes del
castell amb el colorit dels parai-
gües del públic fidel i entusiasta.
Sí, en canvi, núvols negres que
ens porten a reflexionar sobre
cap a on anem, sobre quins són
els valors d'aquesta societat, que
tantes vegades es manifesten a
través de la música i dels intèr-
prets. No és casual que no hi hagi
un tipus de música actual que
ens representi, tret de la del pas-
sat, o la d'un sol ús.
Però, una inauguració és festi-

va i la crònica ha d'anar per
aquest camí. Alguna cosa de críti-
ca deixem per al final. La vetlla-
da proposava un programa amb
algunes àries de La Traviata i de
Rigoletto, les dues obres en què
Verdi va culminar la seva idea de
traduir les passions humanes a

través de lamúsica –la vella preo-
cupació del teatre musical– i al-
tres de Don Carlo i de Macbeth.
Els intèrprets, dues veus femeni-
nes poc conegudes entre nosal-
tres, la soprano canària Eduvigis
Sánchez, que basa el seu discurs

en la potència vocal, i la mezzo
catalana Dida Castro, que con-
venç per la seva entitat. El tenor
Albert Desprius, amb una petita
afecció faríngia, i el baríton
Carles Daza, segur i de recursos
meritoris. Tots portats des del pi-

ano per l'especialista en el gène-
re Ricardo Estrada, que cada any
porta figures noves. L'any passat
va entusiasmar el públic amb els
seus tres tenors.
El públic acudeix a aquestes

convocatòries atret per les reco-

negudes àries, decidir a divertir-
se. I hi ha molts elements per ai-
xò en aquest famós pati, el gessa-
mí del qual no era aquesta vega-
da radiant; ellsabrà... El cert és
que el recital va respondre a la
majoria; no alsmelòmans habitu-
ats a escoltar aquestes àries en in-

terpretacions fefaents.
I ja des de la crítica, jo diria

quehi hamolts repertorismés ac-
cessibles on els cantants poden
donar el que els és propi, o seguir
la línia d'espectacle marcada per
Pavarotti, per exemple, d’inclou-
re canzonetas. Verdi, pero altra
banda, és molt difícil de traduir
al piano, no escriu per a aquest
instrument i l'arquitectura es res-
sent,més encara si s'aplica criteri
de metrònom i tempos ràpids
que limiten la llibertat. La lliber-
tat va ser bandera verdiana, que
amb la seva música va establir
una conjunció amb els ideals del
seu poble. Però llibertat sustenta-
da en la seva pròpia cultura, no
en interessos forans.c

Informació per a lectors i subscriptors: podreu obtenir el cabàs Cristina Castañer, des del dimarts 16 de juliol, per tan sols 19,99 € + el val de descompte, al quiosc. No es poden fer reserves
per a enviaments a domicili.
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Aquestt esttiu,
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w w w . c a s t a n e r . c o mCarrer del Mestre Nicolau, 23, 08021 Barcelona

Ja al teu
quiosc!

per només

19,99 �
+ val de descompte

PDV 65 �

El festival inaugura la quinzena edició amb un record al bicentenari del compositor italià

Verdi ielgessamídeSantaFlorentina

Van sonar àries de ‘La
Traviata’ i ‘Rigoletto’,
obres en què Verdi
va traduir en música
les passions humanes


