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UnTristanunamica trist

TristanundIsolde

Autor:RichardWagner, sobre
llibretpropi, basatenunrelatde
GottfriedvonStrassburgd’una
llegendaceltadel segleXIII
Intèrprets:RobertGambill (Tristan);
LarissaGógolevskaia(Isolde);
MikhaïlPetrenko(ReiMarke); Iúlia
Malotxkina(Brangäne); Ievgueni
Nikitin(Kurwenal); IuriAlekséiev
(Melot);DmitriVoropàiev(Pastor/
Mariner);MiquelRosales(Timoner).

CordelLiceu.Dir.:PeterBurian.
OrquestadelTeatreMariinskide
SantPetersburg. Versióconcert
Director:ValeryGergiev
Llocidata: GranTeatredelLiceu
(18/III/2015)

ROGER ALIER

No va agradar gaire elTristan und
Isoldedel’equipdeValeriGergiev,
quevatenirunaired’improvisació
al qual el públic del Liceu no està
avesat: en primer lloc, el director

va portar uns cantants que en un
teatre de dimensionsmitjanes pot
funcionar, peròalLiceuno, sobre
tot si se’ls posa arran d’escenari
amb la immensa orquestra mig
metre al darrere; és lògic, doncs,
queenmoltsmoments lasonoritat
orquestral tapésalguns intèrprets.
La senyora Gógolevskaia és una
sopranodiscreta,ambunaveufor
ça lletja i, encara que no va cantar
malament, al públic del Liceu,
acostumat a veus més espectacu
lars, li va semblat poc i amb raó, i,

encaraqueal finalvaferuna“mort
d’Isolda” digna (l’agut final, però,
pocmatisat),novaferlafelicitatde
gaire gent i es van sentir protestes
adreçades a ella i al tenor Robert
Gambill, vocalment molt limitat i
sovint poc audible en alguns dels
intensospassatgesdelpersonatge.
L’extens i famós duo d’amor del
segonactenova tenirgaireencís.
En canvi, va frapar molt la

magnífica veu de Iúlia Malotxki
na, una Brangäne de veu intensa i
rotunda. Bastant bé Mikhaïl Pe
trenkocomaReiMarke(massajo
ve per ser una generaciómés gran
que els amants) i molt notable el
Pastor, Dmitri Voropàiev; el Kur
wenal va ser discretament cantat

pel ben conegut Ievgueni Nikitin,
no gaire elegant, i elMelot de Iuri
Alekséievvacomplirenel seucurt
paper, com tambéMiquel Rosales
enelpaperdelTimoner.
Gergievvacompliralcapdavant

de l’orquestra, però no va ser un
dels seus millors dies, i no hauria
de cantussejar en els passatges or
questrals, però ho deu tenir molt
arrelat i ho seguirà fent. Les pro
testes del públic, sobretot en el se
gon descans, els va retensar a tots
plegatsunamica, i el terceracteva
quedar millor, però així i tot
l’aplaudiment final va resultar
“descriptible” i alguns especta
dors havien optat per la fuga, i no
pasunadeBach,precisament.!

CRÍT ICA D’ÒPERA

Gergiev topaambel liceismewagnerià

Comvapoder succeir?Coméspos
sible que la de dimecres, amb tota
una Orquestra del Mariinski, es
convertís en una de les nits més
frustrantsqueesrecordenalLiceu?
Quèéselquevafallarperquènono
mésun, sinóelsdos cantantsprota
gonistesfossinllunydepoderoferir
unTristanundIsoldedelqualelpú
blic pogués almenys oblidarse’n
sense gaires traumes? Si algú tenia
dubtes sobre la pervivència d’una
tradició wagneriana a Barcelona,
aquesta setmana les haurà dissipat.
Potser seran pocs, però són poc co
vards. I ho van demostrar quan un
petitgrupvallançarunsbuusindig
natsalfinaldel2nacte,desprésd’un
desgraciat duo d’amor entre un te
nor afònic i una soprano incapaçde
controlar les inflexions de la seva
veu. “Senyors, espavilin!”, sembla
va dir el públic aguerrit. Altres per
Twitter proposaven de salvar la
vetllada pregant que el Liebestod el
cantés Bangäne, la magnífica Iúlia
Matotxkina. No era escabellat.
¿Que potser tenia sentit assistir al
Liceu auna versió concert d’aquest
magistral títol si no era possible as
solir un mínim gaudi musical... es
pecialmentsiesdisposavadelmira
cleMariinski/Gergiev?
Si recapitulem es comprèn en

partperquèespotarribaraproduir
aquest error. Per començar, cal dir
que en contractar l’orquestra de
Valery Gergiev per a peces líriques
en concert, l’elecció del reparti
ment cau per defecte en mans del

Mariinski. I es produeix bàsica
mententreelseuensemble(veusde
vegades de tercera fila). A més, la
triaesfapúblicaquanliconvéaSant
Petersburg, per la qual cosa, el tea
tre que els contracta com el públic
que va a la taquilla no poden jutjar
per endavant. Cal confiarhi. I si no
s’estàdisposat aconfiar–elLiceual
cap i a la fi s’ha de responsabilitzar
del producte que compra–, sempre
espotnegociarambGergiev,queha
demostrat estar molt obert. Així va
passar, per exemple, amb la Iolanta

de fa un parell d’anys: el Gran Tea
tre vaproposarqueAnnaNetrebko
debutés amb aquell paper i la va
contractarpel seucompte.
Amb tot, s’ha de dir que aquest

Tristan und Isolde que venia aixo
plugat pel Mariinski era de fet un
pla B pel qual es va optar després
que el Liceu es fes enrere d’un pro
jecte que, tot i ser interessant per al
seu cor, resultava onerós ateses les
circumstàncies econòmiques. Es
tractava d’un Parsifal en gira amb
l’Orquestra del Mariinski i el Cor

del Liceu, factible aquestes dates
perquè s’aprofitava el fet que Sieg-
fried no requereix cor. Aquell pla A
es va gestar en temps de l’anterior
directorartístic,lasevatransforma
cióenBvacoincidir amb l’èpocade
director interí i el concert de dime
cres es va fer havent aterrat la nova
responsable..., de manera que les
possibilitats de veureles a venir i
reaccionar, és a dir, garantir veus a
l’altura d’un Mariinski al Liceu,
erenreduïdes.ElnordamericàRo
bert Gambill, que no forma part de

l’ensembledeSantPetersburg,pos
siblement va firmar contracte dei
xant que els russos el creguessin en
forma.IdelasopranoLarissaGógo
levskaia... jael2006lavapoder“va
lorar” el Liceu en el paper de Kun
dry (Parsifal) enunsconcertsWag
nerdelMariinski.Fanouanys!
Peròelliceismenoesmamaeldit.

“De què ens estranyem?”, es pre
guntaven alguns després del fiasco.
“ElpúblicdelLiceuhavalorat sem

prelesveuspersobredelesesceno
grafies i les orquestres –assenyala
va Manel Bertran, del Grup Wag
ner–, i allò de dimecres, que alguns
jasospitavenenveurequenoesfeia
públic qui vindria a cantar fins uns
dies abans, va ser absolutament in
tolerable.Dubtoquepugui escoltar
unTristanpitjorqueaquest”.
Per sort, el Liceu no té intenció

de deixar de comptar amb Gergiev
després del trist episodi. Vol la mi
llorversiódelmestre, la versió “mi
racle”.Isi lacondiciódegenielfaen
ocasions irregular, està disposat a
jugarsela. Però no quan es tracta
de les veus, aquesta lliçó està apre
sa. Escatimar en el repartiment no
és cosa que el Mariinski es pugui
tornar a permetre a Barcelona. I
tampoc el Liceu. Almenys no quan
s’hagideposarveual so instrumen
talde l’orquestra russa.!
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La soprano Larissa Gógolevskaia (Isolda) i el tenor Robert Gambill (Tristan) ambGergiev al podi

Desprésdeldisgustdel
‘Tristan’,elMariinski
janohauriad’escatimar
veusalpúblicbarceloní;
i tampocalLiceu

ANÀLISI

Maricel Chavarría
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