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Dimecres passat es va inaugurar la temporada del Gran Teatre del Liceu amb Nabucco de
Giuseppe Verdi. La funció va comptar amb Ambrogio Maestri en el paper protagonista, Martina
Serafin com a Abgaille, la batuta de Daniel Oren i la direcció escènica de Daniele Abbado. La
producció es podrà veure fins el dia 22 d'octubre. Parlem de música i teatralitat més enllà dels
solistes.

Nabucco al Liceu

Les orquestres es construeixen amb temps i la del Liceu té molta experiència en el repertori verdià.
Tot i alguns problemes de desajustament i afinació, hi va haver moments de molta qualitat. La
seva música va ser rica, enèrgica, expressiva i emotiva. Destacà la qualitat i calidesa del so del
violoncel en els solos de l'obra, donant el timbre necessari a la trama i lligant el fil que connecta els
personatges amb el déu hebreu. Cal esmentar la bona feina de la percussió així com el so rodó i
cuidat de trombons i cimbasso, que van explotar les seves capacitats expressives.

La direcció d'Oren va ser enèrgica, utilitzant tot el cos i la veu. Exigia uns tempos ràpids i dotava
d'impuls vital les harmonies expressives de Verdi cuidant alhora els nivells i plans sonors. La seva
visió de la partitura va ser teatral, emfatitzant el text a vegades per sobre de la línia musical. A més
a més va donar molta importància al cor; en el Va Pensiero per exemple, va optar per una direcció
orgànica, deixant de marcar el tempo per basar-se en la forma voluptuosa del cos musical,
confiant l'estructura a la professionalitat dels músics. Sembla que, a la vegada, ells estaven
satisfets amb la seva feina.

Cal felicitar el Cor del Gran Teatre del Liceu i la seva directora Conxita Garcia. El conjunt va fer
gala d'una potència i expressivitat impressionants lluint la seva tècnica i musicalitat en moltes
ocasions. En va ser una exhibició admirable el bis del Va Pensiero. Les grans agrupacions
demostren la qualitat en la seva capacitat per fer pianos i el cert és que va ser molt emocionant
veure tantes veus juntes condensades en un sospir.

En general la videografia de Luca Scarzella passà força desapercebuda. Mostrà llums i
perspectives diferents d'allò que estava passant a l'escenari. Va ser interessant veure l'acció a
partir d'un llenguatge que ens és proper: els plans zenitals ens recordaven les imatges aèries amb
què coneixem els conflictes armats actuals.

La proposta escènica de Daniele Abbado convidà a l'espectador a explicar-se la seva pròpia
història. L'austeritat de recursos no és pobresa, és suggerència i metàfora. Tot i que la història
transcorre entre un temple de Jerusalem, el palau de Babilònia, els Jardins Penjats i la vora del riu
Eufrates, la proposta d'Abbado ens manté en tot moment en un espai lúgubre i erm. La il·luminació
és la única referència visual del pas del temps i alhora reflex psicològic dels personatges. Entre els
tons terrosos de la sorra i la ira i els blaus freds de la nit i la desolació, s'emfatitzava la construcció
musical de Verdi. Enmig d'aquest desert de tombes que és la guerra van aparèixer, darrere d'unes
esteles, nens i adults. Eren hebreus amb quipà, molt més propers a nosaltres visual, cronològica i
fins i tot geogràficament dels que descriu el text de Solera. El seu equipatge són uns llibres
immensos, que segurament representen la relació de les sagrades escriptures amb les víctimes
dels conflictes religiosos.

La roba actuà com a metàfora de la fe: els vestits del poble hebreu eren humils i els dels babilonis
luxosos. Vam veure aquest recurs en la transició dels personatges en que Nabucco perdé la



jaqueta i s'ofegà amb la corbata. El mateix va passar a Abigaille, que demanà perdó buscant la
redempció en la mort portant unes peces gastades.

En el segon acte la traïdora va ordir un alçament aconseguint ocupar el tron de Babilònia en una
escena en què el foc era utilitzat per accentuar la maldat. D'aquesta manera els elements tenien
una presència hostil envers el poble hebreu, que es trobava entre la sorra i els vents del desert, a
la vora de les aigües de l'Eufrates i amenaçat per aquesta ira inflamada d'Abigaille.

En el tercer acte van aparèixer les monumentals figures metàl·liques dels ídols babilonis.
Tanmateix Abbado també cuidà els petits detalls: quan se sentia È l'Assiria una regina, emfatitzà
l'opressió i artificialitat del text fent llegir un guió al cor. A la pantalla es projectaren unes grans
figures que per la seva forma recordaven les escultures de Giacometti.

En l'últim acte, el poble hebreu es preparà per rebre el martiri. Els botxins despullaven les dones
mentre sonaven aires de marxa fúnebre. L'escena ens recordava les paraules de Primo Levi:
Imagineu-vos ara un home a qui, a més dels seus éssers estimats li prenen la casa, els costums,
la roba, tot, literalment tot el què posseeix: serà un home vuit, reduït al sofriment i la necessitat,
mancat de dignitat i de judici, perquè qui ho ha perdut tot, fàcilment es perdrà a sí mateix.

Però el poble hebreu no es va perdre gràcies a Nabucco, que esdevingué rei de reis al servei de
Jehovà.


