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La traviata

Autor: Verdi, sobre llibret de
F. M. Piave basat en La dame
aux camélias, d’A. Dumas fill.
Intèrprets: Patrizia Ciofi (Vio-
letta Valéry); Charles Castro-
novo (Alfredo Germont); Vladí-
mir Stoiànov (Giorgio Ger-
mont); Gemma Coma Alabert
(Flora); Miren Urbieta Vega
(Annina); Marc Canturri (Mar-
quès d’Obigny): Jorge Rodrí-
guez Norton (Gastone), Toni
Marsol (Baró Douphol), Josu
Yeregui (Dr. Grenvil). Cor i Or-
questra del G.T. del Liceu. Di-
rector del cor: Peter Burian
Dir. musical: Evelino Pidò
Direcció d’escena: David McVi-
car; escenografia i vestuari: Ta-
nya McCallin
Producció: G.T. del Liceu
Scottish Opera. Welsh National
Opera, Teatro Real de Madrid
Lloc i data: G.T.L. (14/X/2014)

ROGER ALIER

Amb una certa solemnitat (catifa
vermella, recepció final al foyer
ambels cantants i el públic convi-
dat) s’ha inaugurat la temporada
d’òpera que de fet havia comen-
çat ja amb el Barbiere di Siviglia
al setembre. S’havia anunciat
aquesta funció com a unaTravia-
ta “diferent” i la producció de
David McVicar ha sabut crear
ambients i situacions molt ade-
quats a la història verdiana, co-
mençant per la festa de la casa de
Violetta, amb cortinatges pesats i
un cert ambient de llibertinatge,
un xic lluny de la festa elegantís-
sima que sol representar-se. Vio-
letta es movia amb rapidesa amb
la vivaç Flora de Gemma Coma

Alabert, i un Gastone de veu una
mica rara feia la presentació d’Al-
fredo, l’excel·lent tenor nord-
americà Charles Castronovo, de-
butant aquí, i que ja en el brindis
inicial va demostrar qualitats
que es van confirmar en les esce-
nes següents, sobretot en l’ària
del segon acte (amb la cabaletta
“Omio rimorso” sense el sobrea-
gut que Verdi no hi va posar).

En canvi Patrizia Cioffi va co-
mençar amb una veu molt apaga-
da i només en el transcurs de la
nit va anar adquirint el to que li va
permetre fer un darrer acte que
va arribar a ser fins i tot emocio-
nant. El baríton Vladímir
Stoiànov va aparèixer en el segon
acte comGiorgio Germont i la se-
va actuació amb la Cioffi i sobre-
tot l’ària “Di Provença il mar” van
ser saludats amb un entusiasme
potser una mica exagerat i tot.
L’escena de la casa de Flora, amb
el ballet de les gitanes i dels tore-
ros, va agradar força, també més
del quemereixia, però el desenvo-
lupament del moviment escènic,
amb el duo de Violetta i Alfredo,
els insults d’aquest i la serena in-
tervenció de Giorgio Germont
van quedar molt ben resolts, amb
una acuradíssima intervenció del
cor en el poderós concertant.

El millor va ser l’últim acte.
L’orquestra, que va funcionar bé
ambEvelinoPidò (debutava al Li-
ceu), va interpretar un intermez-
zomodèlic i les escenes finals de
l’òpera van satisfer els especta-
dors que ja enyoraven una òpera
com aquesta, que no vèiem al Li-
ceu des del 2002. Llargs aplaudi-
ments per a tots, entre els quals
citarem el Marquès d’Obigny de
Marc Canturri, el sobri Douphol
de Toni Marsol i l’excel·lent An-
nina de Miren Urbieta Vega.c

Budapest Festival Orchestra
/ Iván Fischer

Solistes:Miah Persson, soprano;
Tassis Christoyannis, baríton

JORGE DE PERSIA

Queda clar que aquesta orques-
tra, excel·lent, encara que sigui re-
dundant dir-ho, és de festival. I
ho dic en el sentit que té una línia
de treball que abunda en la bri-
llantor i alhora en la recerca de
nous camins expressius, no tant
potser en el repertori sinó en la
seva pròpia feina quotidiana. Can-
tar és amb molta freqüència una
cosa allunyada –com ho és ballar,
i de vegades dóna bons efectes en
l’estudi del fraseig– dels músics
d’orquestra, tot i això aquests ens
sorprenen ambpolifonies brahm-
sianes al final d’un concert o amb
aquest regal que va ser El cant
dels ocells en les veus de violins,
trompetes, trompes i fins i tot tim-
bals, i solen distingir-se entre ells
una bona secció de sopranos. Fes-
tival també quan els seus progra-
mes són bastant meditats. En
aquest cas els quatre últims lie-
der de Richard Strauss, i Cançons
del camarada errant de Mahler,
culminant la festa amb la seva
Quarta Simfonia.
La versió del concert va ser

molt digna, clara i ambun crescen-
do expressiu. No sé per què –com
en tot el programa– l’expressió i
la tensió del discurs es va anar de-
cantant i assumint força a partir
del segon moviment de la simfo-
nia,mentre el començament va re-
sultar un excel·lent mosaic de les
seves diferents seccions però sen-
se la necessària conjunció o ten-
sió global. I va anar per bé, frescor
d’aire despreocupat, color, sensi-
bilitat gairebé poètica, magnífica
respiració de la corda i cohesió en
el so, contrastos –una cosa que va
faltar en elmoviment inicial– i for-
midables solistes.

Al marge de l’orquestra, en la
Simfonia, la soprano Miah Persson
ens va deixar una versió íntima, de
veu molt dolça, amb gràcia expres-
siva i en un context de transparèn-
cia orquestral. De veu no gaire po-
tent en projecció, va cantar al co-
mençament del concert els quatre
últims lieder de Strauss, en els
quals, sobretot al començament,
l’orquestra –ja per la seva pròpia es-

criptura i per cert desinterès del di-
rector en moderar el so– va ser in-
clement amb el seu volum de so i
no va tenir lloc la necessària simbio-
si expressiva, ja que ella no vamani-
festar el seu dramatisme. D’orques-
tra més transparent, Mahler si que
va mostrar, en els seus Lieder eines
fahrendenGesellen, la seva potència
expressiva, amb el baríton Chris-
toyannis, que va imposar el seu ca-
ràcter i sensibilitat vocal en aquest
petit i deliciós cicle en què va dei-
xar veure potència, color, i sobretot
un fraseig elegant i subtil.c

Una de les singularitats del panorama artístic a
Catalunya és l’existència d’un bon nombre de
col·leccionistes privats que han obert espais on
exposen públicament les seves col·leccions. L’As-
sociació Amics dels Museus de Catalunya, que
presideix Fausto Serra, va tancar ahir la celebra-
ció del seu 80è aniversari reunint en el MNAC

algunes de les fundacions més significatives per
debatre el paper del col·leccionista. A la imatge,
d’esquerra a dreta, Fausto Serra, Mariàngela
Taulé (Fundació Arqueològica Clos), Núria Poch
(Fundació Privada Carmen& Lluís Bassat),Mar-
garita Ruiz (Fundació Suñol), Julio Sorigué i
Antoni Vila Casas. /Redacció
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