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via Tro Santafé sobre el paper de la 
reina anglesa que interpreta en una 
òpera que descriu com “un triangle 
amorós amb el tenor al mig i dues 
dones que l’utilitzen”.  

La lectura que en fa Tro Santafé 
s’adiu amb la que Donizetti va ex-
treure el 1834 del drama de Schiller 
que va inspirar el llibret de l’òpera 
escrit per Giuseppe Bardari. El Ro-
manticisme va mistificar la història 
del captiveri de Maria Stuard a An-
glaterra, que va acabar amb la seva 
decapitació, i va transformar un 
conflicte polític i religiós en un xoc 
sentimental entre les dues reines i 
amb el comte de Leicester com a eix 
a contracor. “Leicester prega perquè 
la reina perdoni Maria Stuard, quan 
en realitat el que vol la reina és en-
dur-se’l al llit. I, alhora, Maria Stuard 
–de qui Leicester havia estat enamo-
rat– rebutja la seva ajuda”, explica el 
tenor mexicà Javier Camarena so-
bre el seu personatge.  

“Figlia impura...” 
Ni Schiller ni Bardari van ser fidels 
al relat històric, perquè les dues rei-
nes no van arribar a veure’s, però 
sense aquesta llicència seria impos-
sible una de les escenes més llegen-
dàries de la història de l’òpera: l’en-
frontament de les dues reines al fi-
nal de segona escena del primer ac-
te, quan Maria etziba el famós 
“Figlia impura di Bolena, parli tu di 
disonore? / Meretrice indegna e os-
cena...”. DiDonato, contenta de tor-
nar a un teatre que considera “un 
temple del bel canto”, descriu el rol 
de Maria Stuard com “un volcà” i 
considera que el duel del primer ac-

te “té força perquè totes dues cre-
uen que tenen raó i estan ferma-
ment convençudes” del que diuen. 
“No és un enfrontament banal per-
què totes dues parlen de la veritat 
des de la ment i el cor”, afegeix. La 
mezzosoprano nord-americana 
fuig del Romanticisme per explicar 
que la posada en escena també vol 
“mostrar l’horror de la pena de 
mort”. “Les execucions se seguei-
xen produint avui en dia. Ho veiem 
a les portades dels diaris. Ho hem 
vist fa poc al Pròxim Orient, en els 
assassinats de l’Estat Islàmic i els 
talibans, en imatges que mostren la 
solitud davant el botxí d’una perso-
na que sap que morirà. I això ho veu-
rem al final de l’òpera”, diu DiDona-
to, que reivindica l’art com a instru-
ment per “mostrar el que està pas-
sant perquè la societat no estigui 
cega davant aquesta realitat”.  

DiDonato, Camarena, Tro San-
tafé i el baix Michele Pertusi encap-

çalen el primer repartiment de Ma-
ria Stuarda, que en el segon tindrà 
Majella Cullagh, Antonio Gandía, 
Marianna Pizzolato i Mirco Palaz-
zi. El director musical serà Mau-
rizio Benini, que accepta de bon 
grat el protagonisme de les veus. 
“Als directors no ens agrada tant di-
rigir bel canto com obres de Pucci-
ni o de Verdi, perquè l’orquestra no 
és la protagonista. Amb el bel canto, 
el director ha d’estimar molt les 
veus, i a mi sí que m’agraden”, diu 
Benini, que recorda que “el bel can-
to és extraordinari i meravellós 
quan hi ha bones veus” com les que 
cantaran al Liceu. 

Benini assegura que a Maria Stu-
arda ha intentat acostar-se “al mà-
xim possible a la sonoritat i l’estil 
de l’època, però sense instruments 
històrics”. “I també amb veus mo-
dernes, perquè no sabem com eren 
les veus antigues”, explica el direc-
tor italià.e

Javier Camarena (comte de Leicester), Joyce DiDonato (la renia Maria) i Silvia Tro 
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Joyce DiDonato 
defensa la vida de 

‘Maria Stuarda’
Patrice Caurier i Moshe Leiser dirigeixen  

el muntatge de l’òpera de Donizetti al Liceu  
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Quina relació té Barack Obama amb 
el bel canto? Segurament cap ni una, 
però ahir la mezzosoprano nord-
americana Joyce DiDonato va con-
nectar l’òpera Maria Stuarda amb el 
president del seu país. De fet, va lli-
gar Obama amb Elisabet d’Angla-
terra, l’antagonista de la reina esco-
cesa, perquè “no tenen la llibertat 
de poder dir i fer el que volen sinó 
que es deuen al que s’espera del per-
sonatge que representen”. És a dir, 
el poder encotilla.  

Aquesta és una de les idees que 
han volgut destacar Patrice Caurier 
i Moshe Leiser en la posada en esce-
na de la Maria Stuarda que s’estre-
na aquest divendres al Gran Teatre 
del Liceu i de la qual es faran onze 
funcions fins al 10 de gener. Es trac-
ta d’una coproducció del Liceu amb 
la Royal Opera House Covent Gar-
den (on ja s’ha representat), l’Òpe-
ra Nacional de Polònia i el Theatre 
des Champs Elysées de París.  

Caurier i Leiser, dels quals ja 
s’han vist al Liceu muntatges de 
Hamlet i Madama Butterfly, propo-
sen un joc d’estètiques: una de con-
temporània per als personatges 
masculins i el cor, i una altra d’èpo-
ca per a les dues reines, abillades a la 
manera del sagnant segle XVI an-
glès i escocès, sobretot Elisabet, que 
és qui més problemes té per concili-
ar el desig i l’obligació perquè ha 
d’ordenar la mort de Maria. “Elisa-
bet és una víctima de la seva època”, 
diu la mezzosoprano valenciana Sil-
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