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EL COLISEU DE LA RAMBLA RECUPERA UNA SINGULAR OBRA RUSSA

això sense comptar les 120 assistèn-
cies extres que es requereixen per 
duplicar el cor i reforçar els efectius 
tècnics. Però, tot i l’enorme dèficit 
del Liceu, Joan Matabosch va defen-
sar aquesta inversió. «Ja l’hem llogat 
a dos teatres més i així el cost que-
darà a zero. Només que la demani 
un altre teatre tindrem beneficis», 
va destacar Matabosch, exdirector 
artístic del coliseu que espera que 

Ha passat molt temps des que el Li-
ceu va programar per última ve-
gada La llegenda de la ciutat invisible 
de Kitej. L’òpera russa amb música 
de Rimski-Kórsakov inspirada en 
la llegenda medieval d’una ciutat 
que s’evapora quan els tàrtars in-
tenten envair-la torna avui al Gran 
Teatre. La impressionant posada 
en escena permetrà veure per pri-
mera vegada el detallisme amb 
el qual treballa el sol·licitat direc-
tor i escenògraf moscovita Dimi-
tri Txerniakov. Josep Pons, que és 
el titular de la Simfònica del Liceu, 
capitanejarà l’orquestra. Només 
hi haurà cinc funcions de La llegen-
da de la ciutat invisible de Kitej fins al 
30 d’abril. Totes estaran dedicades 
a la memòria de Lluís Andreu, ex-
director artístic del coliseu recent-
ment traspassat.
 «Ha estat un plaer treballar amb 
Dimitri. Té tocs de genialitat i és 
admirable el bon coneixement que 
té de l’obra i el seu gran respecte 
de la partitura», destaca Pons. Del 
prestigi de Txerniakov en parla el 
fet que aquesta temporada ha de-
butat al Met de Nova York amb El 
príncep Igor, de Borodín, i va obrir 
el curs de la Scala de Milà amb una 
moderna versió de La Traviata, de 
Verdi. Es declara partidari d’actu-
alitzar les òperes per acostar-les al 
públic d’avui. «Potser el sentit de 
les llegendes s’ha perdut o no es 
coneix aquí. L’important és que en 
cada acte els seus protagonistes 
s’enfronten a una decisió vital da-
vant de la mort», explica Txernia-

kov. «Nosaltres vivim com si la vida 
fos eterna i és necessari crear con-
dicions extremes perquè la gent es 
plantegi com es pot trobar la salva-
ció. A l’obra, la por a la mort fa que 
els personatges recapacitin sobre 
la seva vida».
 Aquesta coproducció entre el Li-
ceu, l’Òpera d’Amsterdam i la Sca-
la de Milà ha costat 1,3 milions d’eu-
ros, més de 400.000 euros per cap. I 
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Òpera d’altres temps
‘La llegenda de la ciutat invisible de Kitej’ torna a representar-se al Liceu després de 
44 anys H Txerniakov (escena) i Pons (música) dirigeixen una gran coproducció d’1,3 milions

33 Potent escenografia 8 Svetlana Ignatóvitx (Fevrònia), en un assaig del primer acte.
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«És una òpera 
bastant especial, 
fins i tot per als 
russos», destaca el 
director d’escena

a finals de mes sigui designat el 
seu successor. El Liceu està actual-
ment en converses amb els últims 
sis candidats, dels 46 que van pre-
sentar currículum, que han pre-
sentat un pla artístic.

Una història existencial

El Liceu va ser el primer teatre 
d’òpera que va acollir l’estrena de 
La llegenda de la ciutat invisible de Kitej 
fora de l’antiga URSS. Es va repre-
sentar per primera vegada el 1926 
i va causar un furor tan gran que 
es va convertir en la més progra-
mada fins a la guerra civil. Però les 
noves generacions amb prou fei-
nes la coneixen, ja que el públic va 
poder disfrutar-la per última vega-
da el 1970 al coliseu de la Rambla. 
«Aquesta és una òpera bastant es-
pecial, fins i tot per als russos», re-
coneix Txerniakov, que la qualifi-
ca d’«intel·lectualment complexa». 
«No és una obra del poble sinó una 
història existencial». 
 Els enormes efectius que reque-
reix en dificulten la representa-
ció. «És una òpera especial perquè 
no pots posar-la al nivell de Borís 
Godunov i Kovantxina», diu el di-
rector. «El llibret és una obra d’art 
per si mateix», afegeix referint-se 
al text de Vladímir Nikolaiévitx 
Belski, guanyador d’un premi lite-
rari, una mica insòlit. I la música 
de Rimski-Kórsakov en l’etapa més 
madura té clara influència de Wag-
ner com es percep en l’últim acte.
 Estrenada al Mariinski el 1907, 
l’òpera consta de quatre actes. «Ca-
da un és com una òpera en si ma-
teix», apunta Pons. El primer trans-
corre en un ambient rural. Gira al 
voltant de la bondadosa Fevrònia, 
una mena de Sant Francesc d’Assís 
en dona, interpretada per Svetlana 
Ignatóvitx, soprano. Ella, el prín-
cep Vsévolod (Maxim Aksenov, te-
nor) i el borratxo Grixka (Dimitri 
Golovnin, tenor) destaquen en el 
repartiment amb 15 solistes i un 
cor de 140 veus. H

  

  

Monumental celebració
CRÒNICA L’OBC, cors i solistes brillen a la ‘Simfonia dels mil’
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N
o hi havia un miler de mú-
sics a escena però si al vol-
tant de 400 entre l’OBC, 
reforçada per la Simfòni-

ca de l’Esmuc, sis corals i vuit solis-
tes. Un desplegament de recursos 
absolutament monumental com el 
que exigeix la Vuitena simfonia de 
Mahler, coneguda també per la dels 
mil. La recreació d’aquesta obra era 
un repte majúscul i hem d’afanyar-
nos a dir que, salvant els inevitables 
desajustos en un encaix tan com-
plex, els resultats aconseguits sota la 
direcció de Pablo González van ser 
més que satisfactoris i la celebració, 

aquest divendres, del 70è aniversari 
de l’orquestra va obtenir la brillan-
tor esperada.
 Darrere d’aquest èxit hi ha mol-
tes hores de feina tant dels músics 
com dels tres cors del Palau de Músi-
ca, l’infantil Amics de la Unió, el Ma-
drigal i el Lieder Camera. L’entrega i 
il·lusió van fer que l’esforç dels intèr-
prets calés en el públic, entre el qual 
hi havia Artur Mas i Ferran Masca-
rell, que van seguir amb emoció el 
desenvolupament de la magna par-
titura.
 Les dues diferenciades parts de 
la composició van evidenciar el bon 
tractament instrumental i vocal, en-
cara que tot el conjunt va millorar 

en el crescendo de la segona, amb l’ex-
plosiu Chorus mysticus final introdu-
ït amb un bell pianíssimo i amb els 
solistes barrejant-se en un fluid con-
trast amb els cors. Però va ser equi-
librada la interpretació del primer 
passatge basat en l’himne gregorià 
Veni, creator spiritus i desenvolupada 
per moments com un gran motet de 
Johann Sebastian Bach.

MOMENTS CAMBRÍSTICS / La principal 
dificultat radicava a subratllar els 
vincles que Mahler va establir entre 
el medievalisme inicial de la partitu-
ra i l’exposició, més en la línia del te-
atre musical modern, de les escenes 
finals del Faust de Goethe que argu-

menten la continuació. L’OBC i les 
veus ho van aconseguir i els solistes 
van tenir més protagonisme en pas-
satges com el de l’exigent ària del 
baix Pater profundis, la del tenor a Doc-
tor Marianus o les de les sopranos en 
les peces de les penitents. L’entrada 

dels àngels i la dels nens benaurats 
va alleugerir, amb els cors femenins 
i amb els infantils, l’ambient i l’or-
questra va destacar en els moments 
cambrístics. Va ser el triomf d’una 
simfonia que canta la fe de l’espiri-
tualitat humana. H

33 Pablo González, divendres, dirigint la ‘Vuitena simfonia’ de Mahler.
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