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‘Arabella’ a plena llum
3L’elegant i inquietant muntatge de Christoph Loy s’instal·la al Liceu

MARTA CERVERA
BARCELONA 

E
l Liceu celebra a partir 
d’avui el 150è aniversari 
del naixement del compo-
sitor alemany Richard 

Strauss amb Arabella. L’òpera amb 
què Montserrat Caballé va debutar 
al coliseu el 1962, en l’estrena espa-
nyola d’aquest títol, torna al Gran 
Teatre després de 25 anys d’absència 
amb un muntatge tan elegant com 
inquietant que dissecciona l’ànima 
dels personatges protagonistes. Hi 
haurà cinc representacions d’Arabe-

lla fins al 29 de novembre. La sopra-
no Anne Schwanewilms, la cantant 
straussiana del moment, encarna la 
protagonista titular d’aquesta co-
mèdia artistocràtica.
 En aquesta aclamada produc-
ció de l’Òpera de Frankfurt, el di-
rector d’escena alemany Christoph 
Loy aproxima l’obra a l’espectador 
traslladant als nostres dies una ac-
ció que passava originalment a la Vi-
ena de mitjans del XIX. Al comanda-
ment de l’orquestra del Liceu hi ha el 
veterà mestre austríac Ralf Weikert, 
que va substituir fa dues setmanes  

Liceu. «Tot i que vaig estrenar aquest 
muntatge a Göteborg el 2006, per a 
mi aquesta és una nova producció», 
va afegir el celebrat director, que va 
triomfar al Liceu amb Il turco in Ita-
lia, de Rossini, la temporada 2012-13. 
 «La meva intenció és crear un es-
pai en què personatges de diferents 
èpoques van entrant per poder-ne 
analitzar millor les ànimes i la psi-
cologia. Tota aquesta filosofia es con-
densa en l’últim acte, en què veiem, 
com si fóssim en un laboratori expe-
rimental, com els personatges s’en-
fronten als seus conflictes». El sim-
bolisme marca la posada en escena 
que ofereix un joc de lectures a dos 
nivells, el real i el psicològic.

 Amor, diners, hipocresia i de-
sig són la base d’Arabella, la història 
d’una noia vienesa destinada a ca-
sar-se amb un home ric perquè la se-
va arruïnada família pugui seguir 
aparentant el que no és. Un pare lu-
dòpata (comte Waldner, Alfred Re-
iter), una mare que confia en pito-
nisses (Adelaide, Doris Soffel) i una 
germana que s’ha vist obligada a 
transvestir-se (Zdenka, Ofelia Sala) 
depenen del seu matrimoni. «Arabe-
lla viu asfixiada en un ambient que 
la té presonera, en el qual no exis-
teix l’amabilitat, la generositat ni 
res que la faci feliç», explica Anne 
Schwanewilms. «És un personatge 
que madura davant l’adversitat i 
que aprèn a perdonar», afegeix.

UNA LLIÇÓ D’AMOR / Tots els personat-
ges que envolten Arabella contras-
ten amb el de Mandryka (Michael Vo-
lle), l’escollit per la protagonista, un 
home arribat del camp i adinerat. 
«Arabella i Mandrika són conscients 
de les seves diferències. Ell és un out-
sider que ha crescut lluny de l’ambi-
ent decadent de la ciutat, on no en-
caixa. El seu és amor a primera vista. 
Totes les escenes i els patiments pos-
teriors constituiran una lliçó d’amor 
per a tots dos», comenta el director 
d’escena. 
 Estrenada a Dresden el 1933, 
aquesta és l’última col·laboració 
de Strauss amb el poeta i drama-
turg Hugo von Hofmannsthal, au-
tor del llibret, amb qui també va fir-
mar cinc títols més, entre ells, Elektra 
(1908), El cavaller de la Rosa (1910) i La 
dona sense ombra (1919). H

EN EL 150è ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE RICHARD STRAUSS

La producció 
trasllada als nostres 
dies una acció que 
originalment tenia  
lloc a mitjans del XIX

Antoni Ros Marbà, a qui els metges 
van aconsellar descans. «L’orques-
tra treballa amb molt d’entusiasme 
i entrega però aquesta és una parti-
tura extremadament difícil, especi-
alment per als cantants, que han de 
controlar una autèntica cascada de 
notes», assenyala Weikert.
 «Disposar de sis setmanes d’assa-
jos i un magnífic repartiment que co-
neix bé la peça ens ha permès apro-
fundir més en la psicologia dels per-
sonatges, afegir-hi detalls i matisos 
per insuflar-los més vida», afirma 
Loy, encantat del treball realitzat al 

33 Imatge d’un dels moments de l’obra que a partir d’avui es representarà al Liceu.
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La soprano Anne 
Schwanwilms, la 
cantant straussiana  
del moment, encarna 
la protagonista 


