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Com en altres òperes ver-
dianes (La Traviata, Rigo-
letto, Don Carlo...) la figu-
ra del pare té a Luisa Miler
un paper fonamental. En-
cara més perquè aquí en-
tren en joc dos pares: el
d’ell i el d’ella, una parella
que s’enamora i veu im-
possibilitat el seu enllaç.
«És una òpera molt intensa
i interessant que assoleix
una gran tensió simfònica
perquè Verdi sempre va a
la recerca d’un llenguatge
musical nou», comentava
el director musical durant
la presentació de la pro-
ducció aquesta setmana.

Empremta romàntica
El director d’escena, Gil-
bert Deflo, destaca el fet
que el llibret de Salvatore
Cammarano està basat en
l’obra Kabale und Liebe,
de Friedrich von Schiller,
un dels màxims represen-
tats de l’Sturm und Drang
alemany: «És la primera
vegada que Verdi tria un
llibret tan proper a la seva
època, ja que abans havia
optat per tractar de temes
exòtics, com és el cas de
Nabucco, i això correspon
a una voluntat de ser més

humà.» No obstant això,
Deflo assenyala que es
tracta d’un Verdi «aburge-
sat» i que només pren l’as-
pecte més passional de
l’obra de Schiller, deixant
de banda el polític, que re-
cupera a Don Carlo.

L’estètica que embolca-
lla la producció s’alimenta
directament del romanti-
cisme alemany i dels qua-
dres del pintor Caspar
Friedrich: «La natura té un
paper molt important en
l’escenografia: és una na-
tura divinitzada, mentre
que apareixen uns arcs gò-
tics que representen el
món de la corrupció encar-
nat pel comte Walter.»

Una Luisa Desdemona
El rol de Luisa és encarnat
per la soprano búlgara
Krassimira Stoyanova,
que va debutar al Liceu la
temporada 2005/2006
amb Otello. «Luisa és un
personatge de gran bravu-
ra musical, el cant és mera-
vellós i la trobo més inte-
ressant que la Violeta, de
La Traviata. Ella es pre-
gunta a si mateixa si és una
víctima de l’egoisme del
seu pare o del seu temps.»

Com a personatge creu
que el que se li assembla
més és Desdemona,
d’Otello. «És un personat-
ge que té un cor jove i esti-
ma de manera tan intensa
que el seu amor només es
pot realitzar al cel. En
aquest món no és possi-
ble.»

En el terreny tècnic,
Stoyanova considera que
es tracta d’un paper «molt
complicat»: «Necessita
una veu molt suau al prin-
cipi; després, alegre, i fi-
nalment, dramàtica. Totes
tres han de fluir perquè
quedin bé.» Aquest és un
dels aspectes que valora
més Deflo: «Tota l’obra
comença amb un to molt
suau i acaba de manera
fosca. Podríem dir que co-
mença amb l’autora i aca-
ba en un ambient tètric
com a Nosferatu. Al final
tens tres cadàvers sobre
l’escenari! Pel que fa als
aspectes tècnics, la difi-
cultat no només és la vir-
tuositat dels cantants, sinó
també l’evolució dramàti-
ca de l’obra.»

De Romeo a Jack
En el paper de l’enamorat,

Rodolfo, fill del comte
Walter, hi ha el tenor vene-
çolà Aquiles Machado, un
habitual del Liceu i que hi
va ser per últim cop la tem-
porada 2005/2006 amb
Madama Butterfly: «El
personatge desenvolupa
un viatge personal i musi-
cal envers la bogeria. En el
primer acte és molt jove i
el seu cant és lleuger i
fresc, però a mesura que
l’acció avança la situació
el consumeix i canvia la
seva tonalitat. Així es con-
verteix de Romeo a Jack
l’Esbudellador.» Pel tenor
resulta essencial entendre
com el personatge arriba a
aquest punt desesperat a
través de la seva veu, i
aquest és el seu gran repte.
Els altres tenors que cobri-
ran el paper de Rodolfo
són el nord-americà Philip
Webb i el barceloní Albert
Montserrat.

Deflo, segons el qual
aquesta òpera manté tot
l’interès en tant que «la
música ens permet viatjar
en el temps», va explicar
que després la producció
tornarà a París, on ha estat
programada per l’Òpera
de La Bastille.

El Liceu presenta una «Luisa Miler»
que s’emmiralla en els paisatges

romàntics de Caspar Friedrich
Feia 25 anys que l’òpera homònima de Verdi no es programava a Barcelona

Un moment del muntatge de Gilbert Deflo de Luisa Miller. / CHRISTIAN LEIBER

● Luisa Miler (1849), una de les
òperes més «intenses» de Verdi –en
paraules del director musical Mauri-
zio Benini–, torna al Gran Teatre del

V. GAILLARD / Barcelona Liceu després de 25 anys amb una
producció de l’Òpera de París que in-
clou una posada en escena de Gilbert
Deflo. L’estètica s’inspira en el ro-
manticisme alemany, i més concre-

tament en els quadres del pintor Cas-
par Friedrich. L’òpera es podrà veure
del 19 de juny al 7 de juliol i reuneix
les veus d’Aquiles Machado i Kras-
simira Sotyanova.

a motivació d’aquest concert del centenari
del Palau era oferir una versió d’una de les
obres més interpretades dels últims trenta

anys, els Carmina Burana, una obra de 1937, de
Carl Orff. Per fer-ho ha unit les seves forces i l’Or-
feó Català, el Cor de Cambra del Palau i el Cor In-
fantil de l’Orfeó es van ajuntar ben preparats pels
seus responsables Josep Vila, Jordi Casas i Elisen-
da Carrasco, tot cercant la necessària col·laboració
d’una orquestra que podria haver dirigit qualsevol
dels dos primers, però com que era la Simfònica de
Bilbao va ser el seu director Juanjo Mena qui ho va
fer.

Amb uns bons solistes, va aconseguir alguns mo-
ments realment notables, com per exemple l’Ecce
gratum, la dansa que ve tot seguit, entre celta, stra-
vinskiana i del Falla d’El Retablo, i la Ronda, dita
amb molta contenció. En canvi, més que no pas
basca va semblar hispana l’acceleració amb molt
de garbo de les conclusions orquestrals dels parà-
grafs del Fortune piango vulnera. Molt bé el barí-
ton Thomas Mohr, en especial en l’Omnia sol tem-
perat, i esplèndida Raquel Lojendio en els seus
fragments. Poques vegades en un rol confiat sovint
a soubrettes, podem trobar una veu prou potent, afi-
nada, sense cap dificultat tècnica i, en un rol molt
pautat, sorprenentment expressiva.

Amb aquesta obra n’hi havia ben bé prou. Penso
que Juanjo Mena no la va encertar quan va conce-
bre la primera part. Per venir a Barcelona, on en els
dos últims anys, si sumem Palau, Auditori i Liceu,
l’obertura de Tannhäuser es deu haver interpretat
més de vint vegades i algunes molt bé, i no superar-
les, més val deixar-ho córrer. Van interpretar, a
més, els Wesendonck lieder de Wagner en un arran-
jament de Hans Werner Henze i, en comptes de so-
prano, amb un contratenor, el prestigiós Carlos Me-
na, germà del director. Henze necessita una orques-
tra excelsa per establir una dialèctica amb l’obra
original sense desmerèixer i no va ser precisament
el cas, tot i que és d’agrair que ens oferissin una no-
vetat. I així com la veu de baríton pot lligar amb
l’obra, com es va intuir en el cas de Konrad Jarnot,
del qual vam parlar fa poc, la d’un contratenor és
més difícil. En especial quan no canta fluidament,
amb naturalitat, sinó que li predomina l’afany de
col·locar la veu, tot perdent l’expressió romàntica
consubstancial a l’obra. Ens remetem als seus
Haendels i Pergolesis perquè quedi clar que parlem
d’aquest intent amb Wagner i no del repertori en
què Carlos Mena excel·leix.
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El «Carmina Burana»
de l’Orfeó

� Programa: Obres de Richard Wagner i Carl Orff

per l’Orquestra Simfònica de Bilbao, Cor de

Cambra del Palau, Orfeó Català, Cor Infantil de

l’Orfeó i solistes amb la direcció de Juanjo Mena.

Lloc i dia: Concerts del Centenari. Palau de la

Música, 9 de juny.
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L’Orfeó Català en una actuació al Palau. / EL PUNT


