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La noia no era infidel, només pa-
tia de somnambulisme. Serveixi
la idea de resum argumental de
La sonnambula, l’òpera de Vin-
cenzoBellini que ahir es va estre-
nar al Liceu en la lluïda versió es-
cènica de Marco Arturo Marelli
–coproducció del Covent Garden
i la Staatsoper de Viena– i en les
magnífiques veus de Juan Diego
Flórez i Patrizia Ciofi. Entre
l’elenc d’aquesta estrena –que va
atreure fins a la Rambla els conse-
llers Germà Gordó i FerranMas-
carell– i l’anunci del pla estratè-
gic contra la crisi que ha llançat
el director general del Gran Tea-
tre, RogerGuasch, fins i tot la pla-
tea liceista semblava ahir desper-
tar del somnambulisme.
La noia, Amina (Ciofi), és una

d’aquestes heroïnes del romanti-
cisme l’existència de la qual gira
al voltant de la dels seus com-

panys homes i els seus senti-
ments d’amor i gelosia. I en
aquesta òpera semiseriosa –que
el llibretista Felice Romani va ba-
sar en un vodevil i un ballet d’Eu-
gène Scribe (1819 i 1827)–, l’embo-
lic rau en que sent la noia una po-
bra òrfena criada per unamoline-
ra als Alps suïssos, no només ha
de ser virtuosa per casar-se amb
el ric terratinent (Flórez), sinó
que ho ha de semblar.

Però, ai!, als seus passejos noc-
turns de somnàmbula li dóna a
Amina per encaminar-se a la cam-
bra de Rodolfo, un viatger que re-
sulta ser el comte de la regió, cir-
cumstància que és entrevista opor-
tunament per la seu rival en
amors, l’hostalera Lisa, que busca
recuperar el seu guapoElvino/Fló-
rez i no dubta a posar-lo sobre
avís. La sospita està servida. La co-
munitat sencera culpa Amina i la
margina, i ella ha de procurar de-
mostrar al món la seva innocèn-
cia. Com que somnambulisme? El
fenomen clínic no convenç nin-
gú... fins al despertar global.
Explicat així pot ser que perdi

encant, però de la bellesa belcan-
tista se’n gaudeix més un cop as-
sumit el quid de la qüestió argu-
mental pròpia de l’època.
L’alemanyMarcoArturoMare-

lli situa l’acció al gran menjador
d’un sanatori de l’alta muntanya
–a l’estil Thomas Mann–, a tra-
vés dels finestrals del qual s’albi-
ren les muntanyes i el declinar
del dia. I en estricte codi romàn-

tic, utilitza el paisatge com a mi-
rall dels sentiments. Així, quan es
manifesta la desconfiança de tots
cap a l’honestedat de la difamada
Amina, una tempesta de neu obre
els finestrals i irromp en escena...
Però el veritable xou d’aquesta

Sonnambula rau en l’elenc. La so-
pranoPatriziaCiofi, que al princi-
pi cobria el segon repartiment de
l’obra i ha substituït Diana Dam-
rau en el primer, demostra ser
l’exemple d’artista completa. Qui-
na actriu! Quin fraseig! Quin lega-
to! Llàstima que un refredat que
la va afectar en els primers as-
saigs no li permeti ser en el seu
millor moment, encara que no va
deixar gens indiferent en l’ària
“Ah! non credea mirarti”.
I Juan Diego Flórez?, especta-

cular en el seu cant de tenor lleu-
ger. Però no tot s’acaba aquí: la

L ’ESTRELLA

Juan Diego Flórez
va revalidar el títol
de superstar de
les veus lleugeres

El públic gaudeix amb JuanDiego Flórez i Patrizia Ciofi en el títol de Bellini

quedespertaelLiceu

L ’OVACIÓ

El públic no es mou
de lloc i aplaudeix
els artistes
durant set minuts

LASOMNÀMBULA

‘Cowboys’ enamorats en elReal

Activitat operística malgrat la crisi

Barcelona

Maricel Chavarría

]Mentre el Gran Teatre del
Liceu es dóna un bany de bel
canto –12 funcions fins al 17
de febrer–, en línia amb la
seva tradició de grans veus,
en el Teatro Real de Madrid
el públic es dóna un bany no
menys refrescant: Brokeback
mountain en versió operísti-
ca, l’últim dels plats decidida-
ment trencadors del seu ago-
sarat director artístic,
Gerard Mortier.
Quan es va estrenar la

pel·lícula d’Ang Lee basada
en el relat d’Annie Proulx
sobre la relació entre dos
vaquers de Wyoming, el com-

positor nord-americà Char-
les Wuorinen va pensar que
aquell argument es podia
convertir en matèria operísti-
ca. I quan va llegir l’obra va
convenir que la història era
fins i tot millor.
Més endavant, l’interès del

compositor contemporani
per l’obra va arribar a oïda
de Mortier –catalitzador de
nous projectes per als coli-
seus lírics– i es van posar a
buscar llibretista. La sorpre-
sa va ser que Proulx estava
disposada a fer l’adaptació.
Segons Titus Engel, direc-

tor musical de l’obra que

s’estrena avui en el Teatro
Real –amb gran expectació–,
la partitura de Charles Wuo-
rinen té grans moments or-
questrals que descriuen les
muntanyes i els personatges,
i una gran compenetració
amb les veus en els passatges
cantats.
La història transcorre a la

muntanya Brokeback, en la
qual periòdicament es reu-
neixen els dos vaquers per
cuidar-se del ramat d’ove-
lles, i viuen una història
d’amor que la seva comuni-
tat, tan conservadora com
agressiva, prohibeix.

Cultura

El nòvio s’enfada.
Flórez enxampa la prome-
sa en camisa de dormir i a
la cambra d’un altre

ESCENARIS
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Si el públic s’ho passa la meitat de
bé que ells assajant, serà delirant!
Hi anirem! #Elgrandesproposit 30 /
I-2/II@nauivanow @Frilancejant

Alguns dies només vull quedar-me
al llit i googlejar Elvis tot el dia,
però llavors em deprimeixo a sac

Fin de la jornada laboral. 613
palabras. Bien. Menos da un árbol
seco

Joe Crepúsculo Músic

Volvemos a BCN el día de los
enamorados en las demos de
@mondo_sonoro y con nuestros
colegas mallorquines de F/E/A

#tuitsdecultura Lota Torrents Agent literària
@tuitero

Miley Ray Cyrus Cantant

pèrfida Lisa que compon la sopra-
no Eleonora Buratto és de nota;
fantàstic, el comte Rodolfo de Ni-
cola Ulivieri, i sorprenent, el suc
que li treu Gemma Coma-Alabert
al paper de Teresa, la molinera.
El públic no va escatimar ahir

a la nit les ovacions, també per al
director musical Daniel Oren. I
es va agrair una posada en escena
en la qual Marelli recrea un am-
bient somiador, evitant el costu-
misme. Un ambient que, sigui dit
de passada, ens va evocar una al-
tra Sonnambula, la que George
Balanchine va crear per als Ba-

llets Russos de Montecarlo, amb
una adaptació musical de Vitto-
rio Rieti que va utilitzar a més de
La sonnambula altres títols deBe-
llini (Norma, I Puritani, I Capule-
ti e i Montecchi). A què ve aquest
apunt ara, en ple èxtasi operístic?
A l’enyorança. Perquè si ahir a la
nit li haguessin donat a escollir a
aquesta cronista entre Patrizia
Ciofi i Juan Diego Flórez o Ales-
sandra Ferri i Mikhaïl Baryshni-
kov (el 1987), doncs no hauria sa-
but què dir-los. Deuen ser els es-
tralls d’aquesta dieta baixa en ba-
llet a què ens han sotmès.c

@MileyCyrus
Fernando Aramburu Escriptor
@FernandoArambur@Crepus

JuanDiego Flórez i Patrizia Cio-
fi van protagonitzar ahir a la nit
la primera de les dotze funcions
de La sonnambula que acollirà
aquesta temporada el Liceu. El
Teatro Reial de Madrid ofereix
aquesta nit l’estrena mundial de
l’òperaBrokebackmountain, ins-
pirada en el relat d’Annie
Proulx sobre la relació entre dos
cowboys, que Ang Lee va portar
al cinema el 2005. A primera vis-
ta, l’òpera té doncs bona salut a
Espanya. Però la realitat és una
altra. Les dificultats dels dos
grans teatres són importants. I,
en particular, les del Liceu, amb
un deute bancari que suma ja
15,7 milions d’euros.
El Liceu es va inaugurar el

1847, ha renascut de les seves
cendres després de dos incendis
(1861 i 1994) i ha mantingut el
seu pavelló operístic en alt més
d’un segle i mig. El Real va obrir
el 1850 i va funcionar com a òpe-
ra fins al 1925, any en què va tan-
car les portes. No les va reobrir a
l’òpera fins al 1997, amb una for-
ta inversió pública. Aquest fet ha
alimentat una llista de greuges
comparatius, en part justificada.
Perquè és cert que durant anys
el Teatro Real s’ha beneficiat de
la seva condició d’equipament
pertanyent a Patrimoni Nacio-
nal (el que li estalviava despeses
de manteniment). I també que
les seves llotges eren cobejades
per les empreses de l’Ibex, la
qual cosa nodria el seumecenat-
ge. En el Liceu, la política deme-
cenatge del qual és millorable,
no es donaven tants avantatges.
Però és de justícia reconèixer
que, en algunes èpoques, les sub-
vencions rebudes de l’Estat van
ser generoses.
Per desgràcia, aquesta disposi-

ció ha variat. En temporades re-
cents, el Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport ha rebaixat uni-
lateralment les aportacions pre-
vistes. En la passada, els seus
gairebé nou milions es van que-

dar entre sis i set. I la seva apor-
tació per a aquesta temporada
podria quedar-se de nou en 6,5,
segons fonts de la Generalitat.
El Liceu continua, doncs, te-

nint problemes. Malgrat que
s’ha retallat en despeses gene-
rals i de plantilla, amés d’endar-
rerir-se pagaments. I malgrat

que ha retallat en contractació
d’òperes i cantants, la qual cosa
suposa un perjudici per als afi-
cionats, a més de minvar la cre-
dibilitat de l’entitat entre els ar-
tistes. De fet, en els últims anys
s’han donat diverses cancel·la-
cions. Com la d’Una tragèdia flo-
rentina i El nan, de Zemlinsky,

en la temporada anterior. I
s’han donat reajustaments de
programació, com el Rigoletto
quehavia d’obrir aquesta tempo-
rada però va ser anul·lat, re-
col·locant-se part de l’elenc en
concerts del Bicentenari Verdi.
Un deute bancari com el que

arrossega el Liceu pot governar
amb reestructuracions dels crè-
dits bancaris. Però el dèficit
creat cada any és una altra cosa.
Quan els ajustos en plantilla són
avançats, la contenció de la des-
pesa és un fet, i s’ha anat lluny
–massa– en la reducció de parti-
des destinades a contractació i,
tot i així, es continua produint

dèficit (en el 2012-2013, 4,3 mi-
lions d’euros), només queden
dues opcions. La primera és tan-
car el teatre, cosa que ni està en
l’ànimde les institucions ni sem-
blaria raonable després d’inver-
tir 132 milions d’euros en la re-
construcció. La segona és poten-
ciar el mecenatge i aconseguir
que totes les institucions públi-
ques del patronat del Liceu com-
pleixin els compromisos. Això
inclou contribuir a pagar pels dè-
ficits anuals. No de paraula, sinó
de fet i de pressa. Si pot ser,
abans que la programació i el
bon nom del Liceu decaiguin
més, i els cantants comencin a ig-
norar les seves trucades.c

A. BOFILL

Tancar opagar

Imatge d’un assaig de La sonnambula al Liceu

Les institucions
han de complir
els compromisos i
contribuir a resoldre
els dèficits anuals

LLIBERT TEIXIDÓ

Llàtzer Moix

L’aportació del
ministeri el 2014

TEATRO REAL 8,7 milions
LICEU 6,8 milions

Concierto Conmemorativo del 30 Aniversario

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca

Rafael Frühbeck de Burgos, director

Cor Ibercamera (Mireia Barrera, directora)

Beethoven, Sinfonías núm. 8 y 9
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