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ComunióÒperacomcal
OBC

Intèrprets: Maria Riccarda
Wesseling, Agustín Prunell,
Alexandre Duhamel, Paul Gay,
Marc Pujol, solistes. Cor Lieder
Càmera i Cor Madrigal
Direcció: Pablo González
Lloc i data: L’Auditori
(22/XII/2013)

JORGE DE PERSIA

Crec que almenys els assistents
al concert de diumenge po-
dríem convenir que vam gaudir
d’una agradable comunió, en la
qual es van presentar una sèrie
de factors d’agrair. En primer
lloc, l’elecció de programar
aquesta trilogia sagrada La
infància de Jesús en unmoment
nadalenc certament oportú, un
exemple de la musicalitat d’un
subtil Berlioz, obra íntima,
emotiva i profunda alhora. Un
altre aspecte a saludar, la cuida-
da il·luminació de sala i esce-
nari, discreta i càlida, sens dub-
te. Resolent a més la comple-
xitat de la posada en escena
(cors entrant i sortint, cor fora
de l’escenari), i sobretot la belle-
sa del trio de dues flautes i arpa,
una mostra més de la fortalesa
dels solistes de l’OBC, que van
fer una versió amb brillantor i
sensibilitat.
I ja en l’aspecte interpretatiu,

diverses coses a subratllar que

ens van deixar un dels mo-
ments culminants de la tempo-
rada: en primer lloc, la curosa
feina del director Pablo Gonzá-
lez, que va mostrar el seu cabal
de sensibilitat imprimint caràc-
ter a l’obra, buscant els matisos
en el diàleg fustes-corda –pot-
ser no sempre mesurada la pro-
jecció delsmetalls que en aques-
ta sala han de buscar més el se-
gon pla–, i amb una feina de de-
tall en els cors que van preparar
Mireia Barrera i Elisenda Car-
rasco, i que ens van deixar un
final a cappella sorprenent en
intimitat i emoció, i a tota hora
expressió i clara dicció a l’entra-
mat, que ens recorda el melo-
drama de Mendelssohn. Els so-
listes vocals van fer una feina
excel·lent, amb la calidesa de la
mezzo Wesseling, el color del
tenor Prunell, la bonhomia del
baríton Duhamel, la profundi-
tat del baix Gay i l’eficàcia del
jove baix Pujol. L’orquestra va
respondre amb molt bon nivell,
en una obra que si bé no plante-
ja contrapunts complexos, sí
quehi ha solos de caràcter –qua-
litat a l’oboè– i necessita d’un
bon compromís i concentració.
Anima en aquest sentit

aquest final d’any, un concert
que espero que sigui propiciato-
ri del bon nivell que mereix
l’OBC i el seu públic, que va re-
bre, gairebé sens dubte, un bo-
nic regal de Nadal. Bones festes
imillor any a tots els qui fan pos-
sibles aquestes coses. Gràcies.c

MÚSICA CLÀSSICA

Cendrillon

Autor: Jules Massenet, sobre
llibret d’Henri Cain basat en
el conte de Charles Perrault
Intèrprets: Joyce DiDonato
(Cendrillon), Ewa Podles (Mme.
De laHaltière), AliceCoote (Prín-
cep Charmant), Annick Massis
(La fada), CristinaObregón (Noé-
mie), Marisa Martins (Dorot-
hée), Laurent Naouri (Pandolfe),
Isaac Galán (El Rei). Cor i Or-
questra Simfònica del Gran Tea-
tre del Liceu. Director del cor:
José Luis Basso
Direcció musical: Andrew Davis
Direcció d’escena i vestuari: Lau-
rent Pelly
Coreografia: Laura Scozzi
Producció: G.T. del Liceu, R.O.H.
CoventGarden, Londres; Th. Ro-
yal de la Monnaie, Brussel.les;
Opéra de Lille
Data i lloc: Gran Teatre del Li-
ceu (20/XII/2013)

ROGER ALIER

Ja era hora, deien molts especta-
dors divendres, que després de
tants sobresalts puguem veure al
Liceu una òpera ben cantada,
ben presentada i amb un equip
de cantants sobresortints, ben di-
rigits i amb un vestuari excel·lent
i original. I ha estat amb una ver-
sió mai no vista fins ara de La
Ventafocs, estrenada el 1899 per

JulesMassenet imai no represen-
tada al Gran Teatre del Liceu, on
tants cops, en canvi, s’ha vist la
–indubtablement millor– Cene-
rentola de Rossini.
Precisament, la soprano prota-

gonista de Cendrillon, Joyce Di-
Donato, va cantar també la versió
rossiniana al Liceu fa pocs anys,
amb Juan Diego Flórez de prota-
gonista. Aquest cop ha emprès
un paper força diferent, molt
menys ornamental però amb
grans exigències en la zona agu-

da i amb estats d’ànim més pro-
funds, i ha aconseguit donar una
vida intensa a un personatge més
ben dibuixat que el de Rossini.
Una altra meravella de la in-
terpretació va ser la de la fada,
que ha cantat amb exquisidesa i
amb una elegància fabulosa la
gran soprano francesa Annick
Massis, en unes intervencions
màgiques sense gaires prece-
dents que van deixar el públic
corprès i impressionat.
Personatge extraordinari tam-

bé el de la madrastra, Madame la
Haltière, aquí casada amb un cal-

çasses (Pandolfe, molt ben cantat
i emotivament interpretat, en el
gran duo amb la Ventafocs, per
LaurentNaouri). La extraordinà-
ria contralt polonesa Ewa Podles
reapareixia al Liceu en una inter-
pretació divertida, graciosa, ma-
gistral, en definitiva, que lluitava
per col·locar les filles, molt ben
cantades i interpretades perCris-
tina Obregón (Noémie) i Marisa
Martins (Dorothée).
El Príncep Charmant (Blau) és

un paper una mica incòmode,
ben servit per Alice Coote. Isaac
Galán cobria el paper menor del
Rei. Una caterva de criats i perso-
natges secundaris, que es movien
molt bé i amb precisió, animava
l’escena d’aquesta producció, tan-
cant portes i fent anar elements
d’escena, de manera realment
reeixida tenint en compte la com-
plexitat de la producció, amb
idees escenogràfiques brillants
(sortida d’envans comel de l’habi-
tació de Lucette-Ventafocs; jocs
amb els mobles, etcètera), una
gran eficàcia de les llums i la sen-
sacional aportació del vestuari
deLaurent Pelly, un director d’es-
cena que a través dels seus aju-
dants ha fet funcionar aquesta
producció que combinava la mo-
dernitat amb les exigències d’un
conte de fades.
Hi ha fins i tot –una cosa insòli-

ta avui dia– els petits números de
ballet, amb coreografia intel·li-
gent, i la pulcra, cuidada i brillant
direcció d’orquestra d’Andrew
Davis. Els llargs aplaudiments
van subratllar sobre tot l’admira-
ció per la tasca de Joyce DiDona-
to i encara més per la d’Annick
Massis.c

Llargs aplaudiments
van subratllar
l’admiració per Joyce
DiDonato i sobretot
per Annick Massis
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