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El Gran Teatre presenta un ‘Così fan tutte’ més amarg que còmic i ambientat en un hotel de luxe

Così fa elLiceu
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E s una producció de La
Fenice de Venècia,
d’onarriba tambéel re
gista, el jove, prestigiós
i sovint fosc Damiano

Michieletto, que debuta el proper
dia 20 al Liceu. El seuCosì fan tutte
és cínic, cruel... “Quan vaig comen
çar a estudiar aquesta òpera vaig
pensar erròniament que era una
històriacòmica,peròaviatvaigveu
re que el joc que planteja mata les
il∙lusions, trencaels somnis”.
Michieletto, que va estrenar el

muntatge fa un parell d’anys a Ve
nècia com a part de la trilogia Mo
zartDa Ponte, ambienta l’acció en
un hotel de disseny, cosa que suma
versemblança al joc que proposa
Mozart, aixòés, l’apostadeDonAl
fonso amb dos joves militars res
pecte a la fidelitat de les seves res
pectivesnòvies.“Elfetqueaquestes
noies, les germanes Fiordiligi i Do
rabella, arribin a un hotel on ningú
no es coneix fa creïble que puguin
arribar a ser infidels... l’anonimat
alimenta l’erotisme”, puntualitza
Michieletto. I si Peter Sellars veia
enDonAlfonso un veterà de guer
ra, Michieletto el converteix en
l’amod’aquesthotel,unressentitde
lavidaqueennopoderserfeliçdes
trueix la felicitat dels altres. Despi
na, per la seva part, és una de les
cambreres. Entre tots dos aconse
guiran que tot acabi en final amarg.
La ingenuïtat estàen joc.
El Liceu es rescabala del seu úl

tim Così –muntatge de Flotats que
no va deixar gaire bona impressió–
ambaquestaproducciósotalabatu
ta de Josep Pons, “És un Mozart
madur, de l’època delRèquiem i les
tres últimes simfonies, capaç d’una
concisió única.Mai amb tanpocno
s’ha dit tant: amb els mateixos girs
expressa el dolor, la ràbia, la com
plaença, el cinisme, l’engany, i ho fa
de forma meravellosa, utilitzant
una música transcendent per dir
coses terribles... ‘Si no ric rebento’,
diu el Don Alfonso”. Mozart –lloa

Pons–nosurtmaidelmónde labe
llesa, i dóna pas als conjunts vocals
(sextets, etc.) amb una transparèn
ciamainovista finsaleshores.
El repartiment compta amb la

granJulianeBanse–la sopranoque
vadonarpeu quesorgís laSchuber
tíadadeVilabertraniqueinexplica
blement no havia recalat encara al
Liceu– en el paper de Fiordiligi,
ambMaite Beaumont en el de Do
rabella, Joel Prieto (Ferrando), Jo
anMartínRoyo (Guglielmo), Sabi
naPuértolas(Despina)iPietroSpa
gnoli (Don Alfonso)... “Un Don
Alfonso–comenta el baríton italià–
que així com en altres produccions
ésuna figurapaterna, aquí ésunés
seralcoholitzat,quebeudeprincipi
a fi, convençut que aquestes noies
nopodenesperar resde lavidaper
què tindràunagrandesil∙lusió”.
Malgrat el títol (Així fan totes),

Mozartplanteja–ireivindica– lain
fidelitatcomunterrenydelsdosse
xes, encara que amb el pas dels se

gles hi hapassatges quegrinyolen...
“Noparlanomésde la infidelitat fe
menina –defensa Banse–, sinó que
comprèn la condició humana i la
mostra sense jutjar”. Mentre que
Beaumont afegeix: “però hi ha ve
gades que les dones ens quedemen
una posició feble, demanant perdó
per haver estat infidels... Perdó de
què? És una pena que no puguem
fer altres coses, està escrit així i així
s’hadecantar”.!
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Pons,SabinaPuértolas,MaiteBeaumont,JulianeBanse i, rere labarra,PietroSpagnoli,DamianoMichieletto iJoelPrietoenelMandarinOriental
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Perahia ja és una llegenda viva
del piano. La seva ombra gegan
tinaestàciselladaperfeinacons
tant i voluntariosa, i hahagutde
lluitar contra les adversitats que
en alguns moments li han fet
aturar la carrera. Sempre n’ha
sortit victoriós demostrant que
en la música els miracles són
possibles.
Miraculoses són les interpre

tacions en el seu concert a Palau
100. La primera part, llarga, va
servir per fer una mica d’histò
ria, des del Bach de la sisena de
les Suites franceses fins a la cèle
bre Sonata núm. 14 de Beetho
ven, passant per dos Haydn: la
Sonata en la bemoll i les Varia
cions en famenor. La sevadigita
ció ésprodigiosa, pels atacs con
trastats a sobre del teclat i pel
sentit lligat, cantabile, de les fra
ses que exposa. Meravellosa
pulsació amb tempi dinàmics i
mésaviat ràpids.
A lasegonapartva interpretar

el Preludi, Coral i Fuga de César
Franck i l’Scherzoop. 20deCho
pin. Hi va desplegar el vessant
dramàtic i narratiu, ambun sen
titdiscursiuresseguible.Tresbi
sos van coronar una vetllada da
vant un dels gegants del piano
delsnostresdies.!

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

L’estrena
coincideix amb el
dia SenseMúsica

!EncaraqueelLiceués
contraria l’IVAcultural,
al∙legaquenoespotperme
trecancel∙lar l’estrenade
Così fantutteel20demaig,
eldiaSenseMúsica,doncs
li suposariauncostde
193.000euros.D’altra
banda,el teatrecelebrael
Cosìreproduint l’esceno
grafiaalSalódelsMiralls,
unbard’hotelhigh-techa
menorescalaonelpúblic
podràprendreunescopes.
Alhall s’instal∙laràamés
unvinilde6x6metres
d’EduardoReleroambuna
escenografiaoperística.
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