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CRÍT ICA DE TEATRE

Plácidoexhibeixel seuencant

Hi ha òperes dramàtiques espe
cialment agraïdes per a determi
nats intèrprets, i sónlesqueacaben
amb la mort del divo/a en escena.
PlácidoDomingo s’ha lluït sempre
amb les seves caigudes mortals,
tant és l’edat que tingui. De fet, a
aquest cop d’efecte es nega a
renunciarhi fins i tot sent septua
genari, iprobablementcontribueix
a apaivagar el descontentament
quehasembratentre lacríticaamb
el seusobrevingut roldebaríton, ja
que el ressò del seu registre de
tenor continua pul∙lulant per l’es
cenari i crea una ambigüitat in
desitjada.

Però tornanta lescaigudes... ens
ve a la memòria l’ensurt que va te
nir el públic de la Staatsoper de
Berlín al Festtage de Barenboim
l’any passat, quan Domingo va ru
bricar un Simon Boccanegra dei
xantse caure en rodó sobre l’esce
na, ferit demort. Estàs bé, Plácido?
La platea no les tenia totes quan el
fornit cantant es va aixecar com si
res...Oooooh,quegran,gran!
La també verdiana I due Foscari

ambquè ahir debutava comabarí
tonaBarcelona–enversióconcert,
eh,queelpressupost continuarere
el mur de contenció– és una altra
d’aquestes òperes a les quals Pláci
do té la mida presa. Roger Alier
qualificava l’any passat de “sensa
cional” la caiguda que marca la
mort del vell dux venecià Frances
co Foscari per obra i gràcia de Plá
cido Domingo en un Palau de les
Arts de València encara per inter
venir judicialment. Domingo se’ls
tornavaaficaralabutxaca,recupe
rant una òpera que havia caigut en
l’oblit.
El Liceu l’esperava amb ànsia,

perquè feia quaranta anys que no
s’hi veia aquest Verdi de joventut,
basat en l’obra homònima de Lord
Byron (The two Foscari) sobre els
últimsdiesdelduxdeVenècia,que
had’escollirentrel’obligaciódego
vernar i l’amorpel seu fill condem
nat amort. I ahir el públicdelGran
Teatre,encaraescaldatperl’última
versió concert amb folre imanilles
(el fallitTristanyiIsolda),esvaves

tir de gala per rebre l’infatigable,
encantador i intel∙ligent degà de la
lírica.Plácido, tupots.
Però la gent va quedar unamica

preocupadaquanladirectoraartís
ticadel teatre,ChristinaScheppel

mann, va sortir a anunciar que,
efectivament, Plácido cantaria, pe
rò que ho faria per devoció al pú
blic, perquè tenia una bronquitis.
Vaja.Labenaabansde la ferida?La
veritat és que l’artista va saber ad
ministrarlesforces.Vaestar totho
ramoltficatenelpaper,encaraque

es va agrair que, sense escenifica
ció, no hi hagués caigudamortal. I
sihaviacomençatunamicacurtde
veu, a la segona part va estar exul
tant i va arrencar grans ovacions
delpúblic.
L’acompanyaven en aquest con

cert que es repetirà diumenge l’ex
plosiva soprano ucraïnesa Liud
myla Monastyrska –també molt
aplaudida– i el tenor veneçolà
Aquiles Machado (que substituïa
Ramón Vargas). Cantaven, a més,
RaymondAceto, Josep Fadó iMa
riaMiró, sota la direcció del debu
tant al Liceu Massimo Zanetti al
capdavantdel’orquestradelteatre.
Plácido Domingo, la veu més

longeva en actiu als principals es
cenaris, laquehacantatmésquilos
departitures,estàfentparlaraban
da i banda de l’Atlàntic. La crítica
començaainquietarseideixatitu
larscom “Baritono,unfortunately”
o “Plácido: ha arribat l’hora”. Fins i

tot The New York Times en una
Amèrica sempre afí al divo espa
nyol, es vadignar aquestmarça re
cordarli les seves pròpies parau
les... “El temps de parar arribarà
una nit, després d’una actuació”.

De fet, ell mateix acaba d’anunciar
la seva baixa de la reposició d’Il
Trovatore, l’estiuqueveaSalzburg.
Hihaplacesonnote la jugues.
Tot i això, en la distància curta

PlácidocontinuasentmoltPlácido.
En el seu cas serà un mal menor
enyorar la seva veu mentre conti

nuïenactiuenelscerclesmusicals.
Ahir elLiceuvaendegar amb la se
va presència una campanya demi
cromecenatgeper rehabilitar la fa
çanadelteatre,quedesdel’incendi
és l’únic que no s’ha reformat i de
mana a crits una intervenció per
corregir alguns defectes estructu
rals. Així com un bon parell de fo
cus que li donin vida. L’obra va co
mençar a veure la llumahir en for
ma de sopar benèfic al Foyer: 250
comensals entre mecenes, empre
saris ipatrocinadors, a250eurosel
cobert i la possibilitat de parlar
amb el divo crepuscular. On no ar
riba el consell de mecenatge de la
fundació liceista i el seu president,
hi arriba Plácido Domingo. Al
menys fins a nou avís, ja que tota
primavera s’acaba al juny. El web
delLiceuestàobertamésadonaci
ons a partir dels 75 euros per a una
obra amb un cost que puja a
450.000euros.!

A. BOFILL

PlácidoDomingovacantarahir IdueFoscarialLiceu idesprés vapresidirunsoparbenèficalFoyerperrehabilitar la façanadel teatre

Domingo va començar
‘I dueFoscari’ al Liceu
afectat d’una bronquitis
però va acabar
exultant i ovacionat
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Maricel Chavarría

Operetade luxe

FrankV

Autor:FriedrichDürrenmatt
Direcció:JosepM.Mestres
Llocidata:TeatreLliure
(Montjuic) (finsel 17/V)

JOAN-ANTON BENACH

Treballant, suposo, com una fera,
perquè l’espectacle serpenteja per
cantonades difícils i molts trenca
colls,eldirectorJosepMariaMes
tres ha sabut ferse acompanyar
per la fortuna i el seu muntage de
Frank V de Dürrenmatt, brillant,
entonat, equipatambtota lamuni
ció original, quedarà, ben segur,
entreelsmillorsde la sevacarrera.

De l’obra, que l’autor titulàOpere
ta d’una banca privada, Mestres
n’ofereix una definició exacta i
contundent: “Frank V és una co
mèdiabufa iunatragèdia fosca, tot
alhora”. No hi ha dubte que les
constantsdescàrreguessatíriques,
dialogadesocantades,queelspro
tagonistes llancen al públic de la
sala gran del Lliure de Montjuïc
van engrescar els responsables de
laversiócatalanadel’opereta,Ser
gi Belbel (text) i Arnau Tordera
(cançons). Tots dos, però, van te
nirelbongustdenorebaixar laco
mèdia amb fàcils al∙lusions a l’ac
tualitat, que l’espectador detecta
ràpel seucompte.
Friedrich Dürrenmatt (Suïssa,

19211990),queel1959,quanescri

guéFrankV,vabatallar inútilment
contra els seus compatriotes per
tal que valoressin degudament
l’opereta –una explosió al cor de
l’empori mundial de la banca–,
avui veuria el caràcter profètic de
la seva obra davant les colossals
martingales de la delinqüència fi
nancera i les seves maquinacions
queahoresd’araomplenelsdiaris,
els informatius i lesxarxes socials.
ElbanquerFrankV(EduardFare
lo) i la seva dona Ottilie (Mònica
López), després de perpetrar l’es
tafa generalitzada dels seus cli
ents, han endegat les maniobres
necessàries per desferse del ne
goci i poder gaudir tranquil∙la
ment de les riqueses espoliades.
Perferméscreïblelaliquidaciódel
banc,Franknodubtaasimularque
és mort i enterrat i, després de la
cerimònia funerària, a camuflar
se si convé sota una disfressa de
capellà. Mentrestant, cada matí,

Frieda (Laura Aubert), la prosti
tuta, utilitza els seus encants per
captarclientsnotablesqueengrei
xaran els guanys de l’entitat
fraudulenta.
Contaminats pel desig d’aban

donar un negoci que trontolla, els
alts empleats que tenen la clau de
la caixa forta estableixen amb
l’amounacursaperveurequis’en
duel botímésgran.Vet aquí, però,
que els fills de Frank i Ottilie,
Herbert (David Moreno) i Fran
ziska –Laura Aubert en un segon
paper– s’han infiltrat al banc i
anuncien que volen reflotar l’em
presa i dirigirla amb molta més
eficiència recaptadora. L’obra
s’acaba, doncs, celebrant el naixe
mentdeFrankVI.
Tot i que Dürrenmatt ho va ne

gar reiteradament, l’opereta mos
tra influències de L’òpera de tres
rals de Brecht, sobretot al comen
çament, en elsmoviments i la can

çóprimeradel grup.Benaviat, pe
rò, lamúsicadePaulBurkhardim
posael seuestil, colorista, juganer,
aestonesclaramentmelòdic, lluny
de la gran partitura directa, ex
pressiva i sovint cantelluda de
KurtWeil.
Burkhard té moments fantàs

tics, entre molts d’altres, el tango
de laparellaFrankVOttilie oen la
cançócoralQuebonicaqueés la lli
bertat. Vull destacar l’excel∙lent
direcciód’intèrpretsdeJosepMa
ria Mestres, amb grans figures
comlesesmentades,amésd’Enric
Arquimbau, Xicu Masó, Ferran
Rañé, Albert Ribalta, entre d’al
tres, i el músic i adaptador Arnau
Tordera, que posa veu i guitarra
ambelconjuntObeses.
Esplèndida l’escenografia de

Pep Duran i la coreografia de
Montse Colomé. En resum, un
aplec de luxe per a un muntatge
del tot recomanable.!

Eltenorassisteixa
unsoparbenèficper
rehabilitar la façanadel
teatre:250comensals
a250euroselcobert


