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ElLiceuarrencaambun ‘Nabucco’
degransveus imuntatge sobri
Daniele Abbado firma la posada en escena d’aquest Verdi que dirigirà Daniel Oren

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El Liceu inaugura oficialment la
temporada el dia 7 amb una pro
ducció deNabucco queporta la fir
madelmilanèsDanieleAbbado, fill
de l’excepcional i ja desapareguda
batuta Claudio Abbado. Es tracta
deldebutalGranTeatred’undirec
tord’escenaambgairebé tresdèca
des de carrera a les espatlles. Gra
duat al Piccolo Teatro de Milano,
precursor en el seumoment en l’ús
de les tecnologies multimèdia i di
rector artístic durant una dècada
dels Teatri di Reggio de l’Emília a
Itàlia,AbbadoportaaBarcelonaun
muntatge “senzill” d’aquest Verdi,
però gens tradicional. No esperin
acabats teatrals ni assiris amb as
pecte bàrbar, adverteix. Ell traslla
da la història de l’Antic Testament

sobre l’opressióbabilònicadelshe
breusalsanysdel’Holocaustielge
nocidijueu.Itot sotaunprismami
nimal, convertint l’escenari primer
en cementiri, un lloc sagrat, i des
prés en desert, el lloc d’exili, fuga i
desesperació,un llocde laveritat.
“El cost d’aquesta producció és

modest i no només per raons eco
nòmiques, sinóderelat”,defensael
registamilanès, feliç de tenirDani
el Oren al fossat, ja que, efectiva
ment, és l’òpera quemillor defensa
el director israelià. “La vam fer
junts fa vint anys –recorda l’autor
del muntatge–, quan érem encara
joves i només teníem el mur de les
lamentacionscomafonsescènic”.I
afegeix:“Elteatrehadetenirtambé
un sentit econòmic dels gestos, no
estem en temps del teatre natu
ralista i descriptiu. I en òperes en
les quals lamúsica és tan eloqüent,
el regista no ha de posarse en
primerpla”.
El Liceu obre així temporada

ambundels primers grans èxits de
Verdi, una òpera que va com
pondreel 1842devastatper lamort
delasevadonaielsseusdosnadons

i que va provocar un gran interès
entre els italians ambanhel d’inde
pendència.El llibret deTemistocle
Solera basat en l’Antic Testament i
en l’obra Nabucodonosor era “una
troballa perfecta i inesperada”.
“Parlavade la identitat d’unpoble i
d’un poble a la recerca d’aquesta
identitat, i els italians es van sentir
identificats. És increïble –prosse
gueixAbbado–queVerdi foscapaç
d’escriure tot això en una ciutat
ocupada per l’exèrcit austríac, uti
litzant expressions com ‘cal matar

els estrangers opressors’. A la cen
sura livapassarperaltperquèesta
va previst que l’escrigués un com
positoraustríac”.
Tenint en compte les recents

eleccionscatalanes,esperaAbbado
alguna lectura fins i tot més actual
d’aquest drama per part d’alguns
liceistes? “Cada públic reacciona
d’unamanera diferent i el director
d’escena ha de consentir que l’es
pectador pugui imaginar coses.
Peròjosócaquíunconvidat inoem
permeto pensar què podria ima

ginar el públic barceloní”, respon.
“Aquesta òpera és una història que
parladelallibertat,unaparaulaque
avui s’haanatperdent”.
Nabuccodonosor, que aquí es

converteix en un poderós i ric in
dustrial dels anys trenta del segle
passat, és l’exultant baríton Am
brogioMaestri (LucaSalsi en el se
gon repartiment). I dóna vida a la
seva filla Abigaille la sopranoMar
tinaSerafin(TatianaMelnychenko
en l’altre cast). Veus totes dues que
javandemostrarl’excel∙lènciaenla
recent Tosca del Liceu i que s’en
fronten a veritables reptes vocals.
“Verdi componia per primera ve
gada un paper protagonista per a
baríton –apuntaMaestri–, amb les
seves àries i cabalette, cosa que
t’obligaautilitzar tessituresagudes
iacantarambunainflexióottocen
tesca”.“Ésunpapermoltdifíciltèc
nicament, però meravellós –afe
geixSerafin–, vasde l’enveja i la set
de revenja condemnada al fracàs,
finsa la súplicadelperdódeDéu”.
Aquesta coproducció que el Li

ceu va emprendre amb tres teatres
d’òperamésesvaestrenarel2013a
l’Scala,vaviatjarpocdesprésalCo
vent Garden i posteriorment reca
laràa laLyricOperaofChicago.!

AmbrogioMaestri
encarnaelreibabilònic
queocupaJudea, sibé
la tramaestrasllada
aquía l’Holocaust

JORDI PLAY

El baríton AmbrogioMaestri, la sopranoMartina Serafin i el director d’escena Daniele Abbado

Intensitat
expressiva

SimfònicsalPalau

Intèrprets:OrquestraSimfònica
delVallès.CordeCambra
deGranollers,CorJove iCor
infantilAmicsde laUnió.
ARSinNovaCordeCambra i
Cord’Homesd’Igualada.Xime
naPatriciaAgurto, JordiDomè
nech iToniMarsol, solistes
Direcció:RubénGimeno
Llocidata:Palaude laMúsica
Catalana (26/IX/2015)

JORGE DE PERSIA

Amb un èxit de públic formida
ble va començar la temporadaal
Palau de la Música l’Orquestra
SimfònicadelVallès.Certésque
els cors convoquenmolts espec
tadors,imésenconjuncióambel
Carmina Burana d’Orff, però no
ho ésmenys que la seva selecció
vasermoltencertadaperal’oca
sió. L’orquestra va superar des
ajustos, mostrant un molt bon
esperit de treball amb el seu di
rector, Rubén Gimeno, precís,
que va provocar una versió d’in
tensitat expressiva tant en De
bussycomen l’Orff.
Va obrir la sessió amb una

ajustada versió del Prelude à
l’aprèsmidid’unfaunedeDebus
sy amb bon treball en les fustes,
en particular la flauta solista.
L’enllaç immediat amb la canta
ta de Carl Orff –sensemitjançar
aplaudiment– va crear un clima
encertat, contrastant, cosa que
va ser undels signes de la sessió.
Bonapotència, afinació i atenció
delsdiversosgrupscorals,desde
les veusmasculines fins a la ten
dresa de les veus blanques del
Cor Infantil Amics de la Unió.
Granollers pot estar orgullosa
dels seusproductesmusicals.
L’OSV es vamostrar commai

enqualitat i apostapel treball.El
bon nivell de solistes va aportar
caràcter: elbarítonToniMarsol,
en vena operística i amb perso
nalitat, potència i timbre ade
quat; la sopranoXimenaAgurto
i el contratenor Jordi Domè
nech van completar la bona ac
tuació vocal. No hauria estat so
brerunapuntpedagògicprojec
tant els textos, o completant les
escasses notes al programa. El
context en què es va presentar
aquestacantataentempsdeHit
lermereixunaexplicació.!

CRÍT ICA DE MÚSICA

Venda en popa
!Coincidintamblareubica
cióde les taquilles, lavenda
presenciald’entradeshacres
cutalLiceuenun67%.Sia
SantPause’nveniencenta la
setmana,a laRamblas’arriba
a les 169.L’ocupació la tempo
radapassadavaserdel87,2%,
vuitpuntspersobrede l’an
terior, i esvaesgotar l’afora
mentdel26%de les funcions
(19%enla2013/14).Respecte
alsabonaments flexibles i

canvidetarifes, elLiceufa
taularasa: s’handonatde
baixa1.719abonatsmentre
que1.825personess’hando
natd’altadavant la flexibilitat.
RogerGuasch,directorgene
ral, afirmaqueel teatreavan
çaen larecuperacióeconòmi
ca: “GràciesaLaTraviata i el
balletde l’estiu, tanquemla
2014/15ambundèficitde
272.000euros”.La2013/14
vanser3,9milionsnegatius.


