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Kaufmann va estar contingut i impecable ahir al Liceu; el públic li va implorar un bis d’òpera que no va arribar

Barcelona

A. BOFILL

Maricel Chavarría

Jonas Kaufmann està a hores d’ara
en situació de fer el que li vingui de
gust. Acaba de revalidar el seu tri-
omf a la Metropolitan Opera Hou-
se deNovaYork ambuna nova pro-
ducció de Werther, aquest paper
tan a mida del seu carisma, i ja se
l’espera aquest estiu a laRoyalOpe-
raHousede Londres ambunPucci-
ni (Manon Lescaut), abans de tor-
nar a l’agost a Peralada. Així doncs,
el cantantmés sexi de l’escena ope-
rística s’ha permès jugar-se-la gra-
vant Winterreise, aquest fosc i de-
pressiu viatge d’hivern de Schu-
bert la gira del qual va arrencar
ahir a la nit en el Gran Teatre.
L’aforament es va esgotar immedia-
tament. Per Kaufmann, esclar, més
que pel programa.
Aquest tenor total, que surfeja

amb gràcil habilitat entre la vis li-
ricolleugera i la dramàtica, es pot
fins i tot permetre el luxe d’ini-
ciar gira en el Liceu sense aten-
dre la premsa barcelonina. De
fet, engegar aquí ha estat una sim-
ple coincidència abans de seguir
camí de Ginebra, Berlín, Graz,
Londres, París, Praga, Moscou i
Milà. No prenguin la dada com la
rebequeria d’una cronista que
anhela conversar amb aquest

Apol·lo cantaire. És més un
apunt sobre la importància que
té el públic del Liceu en el circuit
d’artistes milionaris.
Càbales a part, el recital de

Kaufmann era l’esdeveniment
d’aquesta primavera lírica barce-
lonina. No importava amb quin
repertori venia ni si entre l’ante-
rior disc que va gravar sobre Ver-

di i aquest Viatge d’hivern hi ha-
via un abisme estètic. Amb entra-
des que anaven de 8,50 a 150 eu-
ros, el Liceu es va omplir ahir a
vessar. Els directius del teatre
van cedir graciosament la seva lo-
calitat per posar-la a la venda i
també es van disposar mig cente-
nar de cadires prèmium (les loca-
litats més cares) sobre el fossat

de l’orquestra, amb vistes privile-
giades sobre l’artista. “Si no fos
tan guapo no despertaria tanta
expectació”, deia una seguidora a
punt d’aparèixer el tenor en esce-
na. “Però és que és maquíssim.
Mira’l, s’ha tallat els cabells”.
Kaufmann va aparèixer d’eti-

queta, més prim i una mica cir-
cumspecte. Tenia per davant

aquest magne cicle de 24 lieder
de Schubert sobre poemes de
WilhelmMüller (1823) que inter-
pretaria acompanyat pel seu pia-
nista de capçalera, Helmut
Deutsch. Allà mostraria el seu
costat més ombrívol i igualment
atractiu, el del lament romàntic.
La foscor del seu timbre alimen-
ta aquesta profunditat emocional
que requereix la història de Mü-
ller, una història, en definitiva,
d’amor no correspost. La noia
l’ha deixat –sí, home!– i Kauf-
mann canta mentre se suposa
que passeja sol en ple hivern.
Fred, desolació, foscor, desitjos
de fondre’s en la neu d’una tom-
ba. “Segueix les meves llàgrimes
i aviat trobaràs el rierol”.

Encara quemolt contingut, Kau-
fmann va anar involucrant el pú-
blic en la tensió emocional, si bé a
un sector li sobraven tants lieder i
esperaven impacients els bisos.
“Això ésmoltmonòton, no li fa jus-
tícia”, es comentava.

L’ovació va durar cinc minuts i
va ser in crescendo, però no hi va
haver bisos. Kaufmann es vaman-
tenir estricte. “Després deWinter-
reise no hi poden haver bisos, de
cap manera”, comentava després.
Amb tot, la cua d’autògrafs al hall
va ser de les històriques. I la ven-
da d’exemplars deWinterreisedes-
mentia feliçment que el Liceu si-
gui un teatre on el lied no hi té ca-
buda. Prenguin-ne nota, senyors.c
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El tenor alemany encén el Liceu i rep una ovació de cincminuts pel malenconiós ‘Viatge d’hivern’ de Schubert

Kaufmannfade l’hivernprimavera
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