
44 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIVENDRES, 9 OCTUBRE 2015

CRÍT ICA DE MÚSICA

Un ‘Nabucco’ commemoratiu

Nabucco

Autors:Giuseppe Verdi, sobre
text de Temistocle Solera
Intèrprets:AmbrogioMaestri
(Nabucco), Martina Serafin
(Abigaille), Vitalij Kowaljow
(Zaccaria), Roberto De Basio
(Ismaele), Marianna Pizzolato
(Fenena), Anna Puche (Anna);
Alessandro Guerzoni (gran sa
cerdot de Baal) i Javier Palacios
(Abdallo). Cor i Orquestra del
Gran Teatre del Liceu. Director:
Daniel Oren
Director d’escena:Daniele
Abbado
Lloc i data:Gran Teatre del Liceu
(7/X/2015)

ROGER ALIER

Inauguració commemorativa,
perquè va ser un 7 d’octubre (del
1999) quan es va reobrir el Gran
Teatre del Liceu després dels
cinc anys d’obres motivades per
l’incendi. També, perquè aquesta
és la primera òpera important
que va cantar al Liceu el tenor Jo
sep Carreras, en el paper modest
però significatiu d’Ismaele. I
també perquè amb Nabucco, el
1950, el públic català va redesco
brir aquesta òpera, aleshores to
talment oblidada, i avui dia, en
canvi, força popular i que ha fet
omplir el teatre del tot.
Un gran Nabucco l’hem tingut

en el baríton Ambrogio Maestri,

que després d’interpretar el mo
narca desconcertat per un llamp
diví recupera les forces i acaba
derrotant la seva filla (il∙legítima)
Abigaille. Magnífic Maestri, que
ha donat força i empenta a tota
l’actuació i sobretot a la darrera
ària, en la qual emprèn amb l’es
pasa el comandament dels seus
fidels assiris (després d’invocar el
Déu de Judà! –astúcies del llibre
tista Solera, que el que volia era
patriotitzar els milanesos, que,
atònits, es van sentir commoguts
per l’ara famósVapensiero, que el
cor, magnífic en tot moment sota
la direcció de Conxita Garcia, va
bisar com avui dia és de rigor).
Com a Abigaille es va distingir

Martina Serafin, ja coneguda al
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Matisosa
l’excel∙lència

OrquestraFilharmònicade
Londres

Obres:Sibelius,Brahms
Director:VladímirJurowski
Llocidata:Palaude laMúsica
(5/X/2015)

JAUME RADIGALES

Deixemho clar d’entrada perquè
la cosa no es presti a confusions: el
de dilluns va ser un bon, un molt
bon concert. La sonoritat de l’Or
questra Filharmònica de Londres,
ben empastada, va deixar el llistó
molt alt al llarg de les dues obres
programadespelciclePalau100:el
Concert per a violí, de Sibelius, i el
Rèquiem alemany, de Brahms. En
laprimeraobra,LeonidasKavakos
vaelaborardibuixosinspirats,amb
passió i refinament, tot i alguns
desajustos en l’afinació dels pas
satges en legato. I l’obra sacra de
Brahms va poder comptar amb el
bonpaperde l’OrfeóCatalà i elCor
de Cambra del Palau, encara que
les seccions femenines van pecar
d’unalleuestridènciaenlesfugues.
Partdelaresponsabilitatesvadeu
re a Vladímir Jurowski, que és un
delsmillorsdirectorsdelmoment.
Quèés,doncs,elquefaquemati

sem l’excel.lència d’aquesta vetlla
da? Doncs precisament la tasca
d’un directordivo massa preocu
pat per erigirse enmestre de ceri
mònies absolut, poc còmplice amb
els excel∙lents músics que tenia al
davant, cosa que va donar peu a
passatgesnosemprediàfans, espe
cialment en els de més intensitat
dramàtica del Rèquiem. I això va
passar factura al cor, que va co
mençarmoltbéperòquesemblava
exhaust en el Selig sind die Toten
conclusiu.
Excel∙lentlaintervenciódelaso

prano Miah Persson i correcta la
prestació del baríton Dietrich
Henschel, tot i que un es pregunta
si calen intèrprets de tanta fama (i
de caixet tan elevat) per a unes in
tervencions més aviat curtes en la
partitura de l’hamburguès. Entre
nosaltres tenimexcel∙lents solistes
quehaurienpogutresoldremagní
ficamentaquestesparts...!

Liceu (Der Rosenkavalier,Tosca).
Hi va haver qui li trobava la veu
lletja, peròésquea la sevaAbigai
lle, Verdi se separa dels criteris
del bel canto per donar un cant
expressiu i violent a una lluitado
ra malvada i d’origen obscur, que
empresona el seu propi pare. És

la primera gran soprano verdiana
del llarg seguit de creacions del
seu autor. Força bé (malgrat al
gun moment decandit) del baix
Kowaljow comaZaccaria (les es
plèndides àries del qual són un

dels plats forts de l’òpera), i molt
bé el tenor Roberto De Biasio
com a Ismaele, però millor enca
ra la seva parella escènica, Mari
anna Pizzolato, una Fenena amb
una veu càlida i molt emotiva.
Llàstima que la seva ària arribi
gairebé al final de l’obra. Anna
Puche, Javier Palacios i Alessan
dro Guerzoni van completar un
repartiment afavorit per una or
questra realment brillant sota la
direccióde l’il∙lustreDanielOren,
que tant sovint ha dirigit aquest
títol a l’Arena di Verona i també a
Jerusalem. Va ser justament ova
cionat pel públic, que, en canvi,
vaprotestar unamica, sense gaire
convicció, per la producció que,
moderna sense lletjor, va consis
tir més que res a fer moure els
personatges, no sempre amb en
cert. Uns pocs capgrossos de
plàstic eren a escena sense que se
sabés ben bé per què.!

Daniel Oren va ser
justament ovacionat
pel públic, que, en
canvi, va protestar una
mica per la producció


