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Joyce DiDonato, a punt de ser decapitada en el seu paper de Maria Stuarda

Barcelona

Hi va haver malbaratament de
temperament i personalitat ahir
a la nit a l’escenari del Liceu.
Dues reines, la d’Escòcia i la d’An-
glaterra, en una història que Do-
nizetti va titular Maria Stuarda i
que torna al Gran Teatre aquest
Nadal amb la valenciana Silvia
Tro Santafé com Isabel I, rivalit-
zant a mort amb la diva dels Es-
tats Units Joyce DiDonato en el
paper protagonista. Una Stuarda
presonera i indignada que Elisa-
betta acabarà decapitant.
Basada en fets històrics, la tra-

ma no fa més que aprofundir en
aquest superpoblat infern que és
l’amor, en el qual A estima B, que
al seu torn estima C. Elisabetta
(Isabel I) es planteja la conveni-
ència de casar-se amb el rei de
França. Li ho impedeix el fet d’es-
tar enamorada del comte de Lei-
cester, que al seu torn perd secre-
tament el cap perMaria Stuarda.
Un triangle sentimental en el
qual el que sobresurt, no obstant
això, és l’exercici de dignitat.
Captiva, sí, però reina al cap i a la
fi, Stuarda no tolera els insults de

la seva escarcellera, la qual, mor-
ta de gelosia per l’amor que Lei-
cester professa a la seva presone-
ra, la provoca fins a dir prou. I
Stuarda respon, sí: “Figlia impu-
ra di Bolena, parli tu di disonore?
Meretrice indegna e oscena...”
No té gaire esperit nadalenc

aquest Donizetti, que va comen-
çar amb el botxí amb corbata de
llacet fent ús de la seva destral.
Però el Liceu –amb el president
Mas i tota la seva família a la llot-
ja de la Generalitat– s’o va pas-
sar d’allò més bé ahir a la nit a

l’estrena d’un muntatge que
aconsegueix, amb tot, transme-
tre aquesta claustrofòbia tan
pròpia de la nissaga Tudor.
Patrice Caurier i Moshe Lei-

ser –van debutar fa una dècada
al Liceu amb un Hamlet i van
tornar amb Madama Butterfly–
dirigeixen escènicament aques-
ta coproducció del Liceu en què

participa també la Royal Opera
House deLondres. I ho fan dedi-
cant especial atenció al signifi-
cat del text, a la rotunditat de ca-
da paraula cantada. Sobre una
escenografia seminua i moder-
na en la qual uns chester insi-
nuen les estances de la reina,
fan ressaltar la pesant indumen-
tària d’època que llueixen única-
ment les dues monarques, ves-
tits que són a la fi les seves prò-
pies gàbies des de les quals llui-
ten per estimar, per viure.

Tot i així, els aplaudiments
se’ls van endur les veus i l’orques-
tra del Liceu, dirigida aquesta ve-
gada per l’italià Maurizio Benini.
Hi va haver aplaudiments –preci-
pitats?– per a Silvia Tro Santafé
després de la seva primera inter-
venció, i amans plenes li van arri-
bar també al tenor Javier Cama-
rena en el paper de comte enamo-
rat. Però se’n va endur la palma
Joyce Didonato, “formidable
mezzo–es comentava a l’entreac-
te–, clar que no és la Caballé”. “I
què hem de fer si ja no la podem
gaudir”, responien altres veus.
L’ombra de la Caballé serà sem-
pre allargada en el paper per a so-
prano de Stuarda. A lamezzoDi-
Donato, per cert, va caldre bai-
xar-li mig to algunes parts (i un
to sencer els finale).c
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El Palau de la Música Catalana
convertirà la 101a edició del con-
cert de Sant Esteve en un cant
per la pau. Els cors de l’OrfeóCa-
talà i el Cor de Cambra del Pa-
lau participaran el proper dia 26
enun concert ideat pel seudirec-
tor, Josep Vila, que tindrà com a
fil conductor una sèrie de vuit
poemes seleccionats pel poeta
Miquel Desclot, que seran reci-

tats per l’actriu Montse Guallar.
Són obres escrites al voltant del
1914 que descriuen l’horror de
la guerra i la set de pau, o bé tex-
tos de la guerra francoprussiana
o la guerra civil espanyola.
El programa inclourà tres

grans cants a la pau: Friede auf
Erden (Pau a la terra) d’Arnold
Schönberg, interpretat pel Cor
de Cambra; Da pacem Domine,
un encàrrec que li va fer Jordi
Savall a ArvoPärt i que interpre-

tarà aquí l’OrfeóCatalà, i el frag-
ment “Da nobis pacem” de la
Missa en si bemoll de Bach (amb
tots els cors). Així mateix, Des-
clot ha escollit poemes de Paul
Éluard, Heman Hesse, Agustí
Bartra o Archibald MacLeish.
El Cor Infantil participarà en

una cançó onomatopeica esqui-
mal de Jukka Linkola, si bé la
proposta colorista arribarà amb
Bubbles, de Bernat Vivancos, el
compositor convidat del Palau,
durant la qual els nens del Cor
Infantil deixaran anar bombo-
lles de sabó. La retransmissió
del concert, per TV3, inclourà
una part coreografiada durant
Da pacem Domine, que servirà
també per recórrer el Palau.c
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ElPalau celebraun
santEsteveper la pau

El Liceu aplaudeix la ‘Maria Stuarda’ d’aquest Nadal,
un duel de reines protagonitzat per una estel·lar Joyce DiDonato

Stuarda indignada

El públic dedica una
gran ovació a la diva
nord-americana i sostè
durant sis minuts
els aplaudiments
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