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l Liceu va iniciar la temporada
d’òpera amb un dels títols em-
blemàtics del verisme i suposo

que amb la pretensió d’un inici estèti-
cament suau de la temporada. Un im-
previst, en forma de la indisposició de
la soprano Deborah Voigt, va fer que la
pretensió de donar els rols principals a
dos cantants que es complementaven
se’n va anar una mica en orris. Efecti-
vament, José Cura i Deborah Voigt, so-
bre el paper, semblava que havien de
donar una parella vocalment potent,
abrandada, amb poca subtilesa però
amb molt d’apassionament. En canvi,
el segon cast format per Fabio Armi-
lliato i Daniela Dessi havia de ser molt
més musical, no tan estentori i amb
molts més matisos. Barrejar Cura i
Dessi, com van forçar les circumstàn-
cies, trencava l’acurada proposta.

Així i tot, algunes intervencions de
la sempre bona prestació vocal de Cu-
ra, quan no fragmentava una ària amb
moments vocals de color massa dife-
rents, i la Dessi que, després d’una cer-
ta inseguretat a l’inici, va brodar l’ària
de Maddalena del tercer acte, La mam-
ma morta, van ser remarcables. Carlos
Álvarez, en una de les millors presta-
cions que li hem vist, amb una veu
sempre ben projectada, va donar un
punt de fredor al contradictori perso-
natge del revolucionari Carlo Gerard.

Giordano i Illica van tenir nassos en
retratar aquest episodi de la Revolució
Francesa en què els servents i el poble
liquiden bona part de l’aristocràcia i
l’alta burgesia, quan era i és fàcil d’ad-
vertir que si en el moment de represen-
tar l’òpera es produïa una revolució
semblant, els afectats serien una bona
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part del públic assistent. Les part fos-
ques de Gerard, que a part de motius
objectius es mou per ressentiment, i de
la revolució àvida de sang, i que, quan
s’adona que un dels seus defensors,
Andrea Chénier, serà ajusticiat, el ma-
teix personatge constata que ha arribat
al punt que devora els seus fills, potser
mitiguen l’evidència. Aquesta que
qualsevol dia, en coordenades del se-
gle XXI, pot provocar que els 2.800
milions de pobres d’arreu del món,
amb una renda inferior als 700 euros
l’any, es llancin sobre els 1.700 que hi
vivim per sobre.

Philippe Arlaud ha construït una
aposta simbòlica. Sembla que atorgui
al poder el color blanc, ja que els se-
nyors i els seus servents van impol·lu-
tament vestits de blanc, mentre que el
poble revolucionari va fosc o negre.
Quan els revolucionaris han ocupat el
poder van també de blanc immaculat i
duen, sobre pals, els caps tallats de
molts aristòcrates com si fossin màsca-
res ben acabades.

Un decorat sempre al·lusiu a les gui-
llotines, net i estilitzat, que ve a ser
com un anti-Bieito però no pas menys
cruel, acull la representació. Aquesta
se salva principalment pel brillant dis-
curs musical que, tret d’algun solista
no gaire convincent, és ben conduït per
Pinchas Steinberg. Tant ell com el di-
rector d’escena van rebre bufades d’un
petit però condensat sector de públic.
Potser per no facilitar els aplaudiments
després de les àries. Els quatre actes
van tenir una sola pausa, amb enllaços
de projeccions al·lusives sense so entre
el primer i segon i tercer i quart.

A més de les bones prestacions de
Marina Rodríguez-Cusí com a Bersi,
Miguel Ángel Zapater com a Roucher i
Irina Mishura com a Madelon, hi va ha-
ver, per als antics afeccionats, un motiu
afegit d’emotivitat: trobar a escena un
estol de veus de la vella guàrdia com
ara Viorica Cortez, Enric Serra, Vicenç
Esteve i Josep Ruiz, que lluny d’antics
protagonismes van saber-se adequar
aquesta vegada als personatges que re-
presentaven.

òpera | «andrea chénier»

Vestits de blanc
� Programa: Andrea Chénier, òpera

d’Umberto Giordano en quatre actes
sobre un llibret de Luigi Illica amb
José Cura, Carlos Álvarez, Daniella
Dessi i Orquestra i Cor del Gran
Teatre del Liceu amb la direcció de
Pinchas Steinberg.
Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu. 25
de setembre.

JORDI MALUQUER

Un moment d’Andrea Chénier. / ANTONI BOFILL

Cuixart, el desig de la for-
ma és un acostament a
l’univers de l’artista des
dels seus orígens, a princi-
pis dels anys cinquanta,
fins ara mateix, partint de
la idea de seducció, explí-
cita o simbòlica, que re-
quereix tot procés de crea-
ció. És amb aquest propò-
sit que l’exposició pren
com a fil conductor la ves-
sant eròtica, ja prou cone-
guda en l’obra de Cuixart,
però per situar-la més en-
llà de la sensualitat tangi-
ble que recrea en el cos hu-
mà i revelar-la, en canvi,
en el seu misteri profund,
com «una penetració en
les ànimes ocultes en les
formes», com diu la co-
missària, o una recerca de
la metafísica a través de la
matèria, com afegeix el

mateix artista. Les 47
aquarel·les, olis i dibuixos
de l’exposició s’organit-
zen en dos grans àmbits,
«L’aprenentatge de la mi-
rada» i «Estadis de proxi-
mitat», a partir dels quals
es ressegueixen els diver-
sos recursos que ha posat

Cuixart en joc per adreçar-
se al món, explorant la mà-
gia, el somni, la matèria
(per mitjà de gratatges i in-
cisions), la mitologia, el
cos (sobretot el femení i a
vegades tortuós), les màs-
cares, les nines, les meta-
morfosis, els paisatges
tel·lúrics, les línies de foc
en espais inhòspits, el se-
xe, la ironia i el desig. El
recorregut inclou també
dues escultures de 1988,
Mòrfics i Mòrfics 23, que
Cuixart rarament exposa i
que, per tant, són poc co-
negudes. Giró, en canvi,
considera que s’ajustaven
bé a la temàtica de seduc-
ció perquè «en aquest joc
també hi pren part la pos-
sessió, i l’escultura sem-
pre ha estat una apropiació
molt evident de l’espai».

Can Mario explora l’univers
plàstic de Modest Cuixart

a través de l’erotisme
L’exposició s’inaugura avui al centre d’art de Palafrugell

Modest Cuixart. / M. RUIZ

� Modest Cuixart, el desig de la forma,
l’exposició que ha organitzat la historia-
dora de l’art Pilar Giró com a comissària
per a l’espai d’art Can Mario de Palafru-

EVA VÀZQUEZ / Palafrugell gell, de la Fundació Vila Casas, s’inaugu-
ra avui (20.00 h) com un exercici de per-
suasió i erotisme a través d’una cinquan-
tena d’obres datades entre el 1949 i el
2003. Són 47 olis, aquarel·les i dibuixos.




