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JuanDiego
Flórez,desfermat
El tenor brilla en el seu debut dramàtic com
a Edgardo en un Liceu ple de gom a gom

Podriahaverquedatenunanitatlè
tica la d’ahir al Liceu. En una pura
exhibició d’habilitats vocals, d’a
quelles que de vegades encaixen
amb el repertori belcantista. L’ex
hibició,enaquestcas,eraladelgran
tenor líric lleuger que aprofita el
canvi fisiològic d’una incipientma
duresa per enfrontarse a registres
més dramàtics. Sortiria airós Juan
DiegoFlórezde la sevagesta?
Noerapocal’expectaciómundial

quehaviadespertateldivoperuàen
el seu debut en el paper d’Edgardo,
el galant d’aquesta sublim Lucia de
Lammermoor que va compondre
Donizetti quan, retirat Rossini i a
puntdemorirBellini,brillavaenso
litari enel firmamentde l’òpera ita
liana. Ielcertésque l’estrenad’ahir
a la Rambla de la producció de
l’ÒperadeZuricquefirmaDamina
no Michieletto va ser més que una
cursadepurasangs.
Malgrat ser molt conscient de

comn’era, d’allargada, l’ombradels
seus predecessors, a Juan Diego
Flórez no se li va veure anit cap
ànimdecompetir, almenysnoen la
sevanovacondiciódetenordramà

tic. Es podia comparar, sens dubte,
amb el gran Alfredo Kraus, per
exemple,elspassosdelqualsegueix
de prop, i una mica menys amb el
raig de veu de Luciano Pavarotti,
dosdels tenorsqueméshan impac
tat el cantant peruà. Però en el pre
císmoment enquè es va imposar la
bellesa de la seva veu, amb aquesta
total naturalitat, aquesta facilitat
ambquèelsoemanadelaprofundi
tatdelseuésser, totacomparacióva
tornarse odiosa i aquest públic afi
cionat a la confrontació només va
tenirorellesperaell:Flórezenacti

tud amorosa, Flórez per terra sent
trepitjat pels convidats al casament
delasevaestimada,Flórezploranta
peude tomba,omatantseambuna
daga... Bo, només orelles per a ell i
per a Elena Mosuc, notabilíssima
Lucia.
Injust, oi?, que una òpera que al

cap ia la fi vapassara lahistòriaper
aquestesàriesdelluïmentdesopra
nosdecoloraturaquedi aquestave
gada al Liceu com “el repte de Fló
rez”. Sembla clar que en el món
operístic continuen privant els di
vismes,quèhi farem!Perquètambé

exigent Donizetti com l’embogida
Lucia, la joveescocesa–Lanòviade
Lammermoor de Sir Walter Scott–
que és víctima de l’engany del seu
germà Enrico per casarla per con
veniència i allunyarla del seu esti
matEdgardo.Entregadaalamúsica
–no en va ha demostrat en una tesi
que la bogeria en algunes òperes es
llegeix ja en la partitura, sense ne
cessitat de text–, Mosuc va trans
cendir l’artifici. I fins i tot va fer
comprendre per què a la Itàlia
novecentista es delia la gent pel
folklore i la mitologia d’Escòcia,
pel romàntic de les guerres i ene
mistats de la seva cultura. Ja que
Enrico i Edgardopertanyen a clans
diferents.
El tenorperuàrecordaqueelpri

merEdgardode lahistòria, el tenor
francès Gilbert Duprez, havia fet
abansmoltRossini,cosaqued’algu
na manera li dóna a ell una pauta.
“Ningú no té la vareta màgica de
com es feien aleshores les coses”,
diu Flórez. La seva aspiració és fer
justíciaa lamúsica.
Amb un 95% d’ocupació (que en

un inici de pont és el súmmum), el
Liceuvademostraranitqueestàre
alment sortintse’n des de comen
çament de temporada, tot i que si
gui recolzantse en noms propis
que rebenten la taquilla: va passar
amb Terry Gilliam com a reggista
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JuanDiego Flórez i ElenaMosuc en el duo entre Edgardo i Lucia amb què ahir van seduir el públic del Gran Teatre del Liceu a Lucia de Lammermoor

lasopranoromanesateniadifícilfer
oblidar les grans Lucias: Mariela
Devia, sense anar més lluny, que la
va cantar amb Kraus a Roma fa un
quartdesegle, si béaquesta terrible
comparació ja lavasuportarMosuc
en la Lucia que va cantar al costat
del tenor canari, un any abans que
aquestmorís.
Sí,jaenl’ària“Ancornongiunse!”

del primer acte portava ahir la so
prano romanesa totes les de gua
nyar, i deguanyarseelpúblic.Tota
sola, i malgrat el seu cant unamica
afectat, Mosuc va fer brillar aquest
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#tuitsdecultura
@drudibuixa
Andrea Jofre Violinista i escriptora

Una de les meves croades personals
és que tothom sàpiga que El cant
dels ocells és una nadala.

@ivandelanuez
Iván de la Nuez Assagista

La Política Cultural es una herra
mienta que en todos los sistemas e
ideologías se ha instrumentado para
subordinar la cultura a la política.

@mrtfernandez
Marta Fernández Periodista

Ha comenzado el tiempo de las
promesas. No es una cita de Coelho.
Es una definición de la Campaña.

@alexdelaIglesia
Álex de la Iglesia Director de cinema

25 años haciendo cine, y no hemos
hechomás que empezar.

Màrius Serra

Índexs lectors

L’obra de la premi Nobel de litera
tura SvetlanaAleksiévitx està ple
na de detalls, com les grans no
vel∙les però sense la guia de la in

venció, i de no poques teories, com els grans
assaigs però sense la tutela asfixiant de l’autor.
Els personatges podrien ser secundaris si no
fos que les seves veus ocupen també l’espai del
narrador. Són personatges que expliquen els
efectes que en les seves vides va tenir l’esfon
drament del règim soviètic. Aleksiévitx escol
ta, transcriu, recombina, contextualitza, s’a
maga rere el mirall que aplica a tota una socie
tat mutant de la qual forma part. A Temps de
segona mà (La fi de l’home roig), publicat per
Raig Verd en la traducció de Marta Rebón (El
fin del Homo sovieticus en la versió castellana
que en publica Acantilado), retrata el món ex
soviètic des de la perestroika i el cop de Ieltsin
fins als nostres dies. Un d’aquests detalls reve
ladors és la sobtada devaluació dels llibres i les
paraules (“el 1991 les paraules ja no significa
ven res”). La irrupció del capitalisme, que ha
via estat identificat amb el maligne pel pare
Estat, canvia la jerarquia de les coses. Les bi
blioteques i els teatres es buiden, reemplaçats
per les botigues i elsmercats. Per les coses, va
ja, tot i queunes cosesmolt diferents de les que
fascinaven els joves idealistes francesos que
protagonitzen la novel∙la homònima de Perec.
Una de les veus que transcriu Aleksiévitx ex
plica que durant el règim soviètic la gent podia
tenir molts llibres, però poques altres coses.
Als noranta es va capgirar la truita. També la
relació amb els llibres.
Explica: “Per costum, anava a una llibreria

de vell: els doscents volums de La Biblioteca

Universal llanguien arrenglerats sobre la pres
tatgeria; també els deLaBiblioteca de lesAven
tures, la col∙lecció de cobertes taronges que em
feia somiar… En mirava els lloms i aspirava
l’olor que feien.Hi haviamuntanyes de llibres!
Els intel∙lectuals s’havien venut les bibliote
ques. Sí, la gent vivia en lamisèria, però no era
pels diners que la gent es desfeia dels llibres,
sinóperquè els haviendecebut.Unadesil∙lusió
total. Avui s’ha tornat gairebé indecent pre
guntar: quin llibre llegeixes, ara? A la vida han
canviat moltes coses de les quals els llibres no
parlen. Les novel∙les russes no ensenyen com
es pot reeixir en la vida. Com ens podem enri
quir… “Els elevats índexs lectors que hi havia a
la Unió Soviètica i els anomenats països sa
tèl∙lit hanestat sovintmitificats.Teniencauses
diverses, però una d’elles era sense cap mena
de dubte la necessitat d’evasió que sentia una
ciutadania condemnada a viure en solemne
austeritat i engavanyadaper lapor.Aleksiévitx
aconsegueix retratar d’una manera extraordi
nària els moments de desconcert que sent el
lector quan tanca un llibre que l’ha absorbit
durantmolt de temps.Quanrespira fons, tanca
els ulls i pren forces per reprendre la vida fora
d’aquella entelèquiameravellosa que acaba de
llegir. Segons què vegi llavors, aquell lector
captiu potser ja no tornarà a obrirmaimés cap
llibre.

Els intel∙lectualss’havienvenut
lesbiblioteques,perònoera
pelsdinerssinóperquèels llibres
elshaviendecebutS U B S T I T U C I Ó

!El tenor José Cura torna al Gran
Teatre del Liceu per protagonitzar
l’Otello de Verdi en substitució
d’Aleksandrs Antonenko, que ha
cancel∙lat per raons personals. El
tenor argentí cantarà a les funcions
del 21, 26 i 29 de gener i l’1 de fe
brer, mentre que el nordamericà
Carl Tanner serà el protagonista
a els funcions dels dies 4 i 7 de
febrer. Cura, que repeteix paper
al Liceu, on va ser Otello la tempo
rada 20062007 sota la batuta
d’Antoni RosMarbà, ja va fer
aquestamateixa producció que
arriba a Barcelona en la Deutsche
Oper de Berlín, el maig passat.

JoséCura seràOtello
en comptes d’Antonenko

El nostre lloc
almón

Mésenllà, i fins i tot abans,de l’actual embolic
CatalunyaEspanya, i perdescomptat abans
queBarcelona fosunamarca, elsnaturals
d’aquestaciutatdisposàvemd’unvalor refugi:
serdeBarcelona, i proclamarho.Barcelona
eraun llocalmón, i améseraalmapa.Gaudia
d’unacondicióqueva ser inventadaa lavora
delMediterrani, peròen l’altreextrem:era
gairebéunaciutatEstat.Ambel seucaràcter
d’urbscombativa, la sevapuixançaeconòmica,
els seusestratsd’història, les seves revoluci
ons, els seusèxits esportius, la sevapersonali
tat cultural, la seva llenguapròpia.Undels
factors–unentrediversos–queamaniaaques
ta “micad’orgull”de serbarceloníprocediade
les institucionsculturalsdequèenshavíem
dotat.Enanyso segles; destil∙lat, sensdubte,
del sotaboscd’unaciutatmolt viva i ambcapa
citatd’iniciativa:Liceu,Macba, Sónar,Prima
veraSound,TeatreLliure...
Ara, l’ajuntamentdirigit perAdaColau

proclama la seva intenciódenovolerprojec
tarsealmón, enunaactitudqueaspiraa serel
negatiude la seva intenciócultural: enscuida
remmésdel sotabosc, diuen.És legítim:van
guanyar les eleccions.Però tambééscec.La
projeccióalmónnos’oposaal regdel sotabosc.
Ladirectorade l’ICUB,BertaSureda,deia

abansd’ahir enundebatque l’òperano inte
ressa lagent: l’ocupaciómitjanadelLiceu
vorejael 90%.Nocontribueixenaaquesta
xifra, sensdubte,ni l’alcaldessani el vicepresi
dentdelpatronatdelLiceu, el regidorJaume
Asens, quenohan trepitjat encaraelGran
Teatredesquevanaccedir al càrrec.Esdesco
neix sihohavien fet abans i si prèviament
sentienaquesta “micad’orgull”.

ANÀLISI

Ignacio Orovio

ANTONI BOFILL / LICEU

de Benvenuto Cellini, i ara amb el
sempre inabastable Juan Diego
Flórezcomatenorprotagonista.
Al teatre de la Rambla li deurien

tremolar les cames davant aquesta
ocasió, ja que aquest és un debut
operístic dels que fan historia. So
bretot en un paper complicat: “Un
hi posa tota la passió i il∙lusió, per
què si visites el YouTube t’entren
ganes de sortir corrents”, deia
Ismael Jordi, l’Edgardo del segon
repartiment, referintse a les grans
veusquehan lluït comaEdgardo.
Altres debuts històrics –de vega

des estranys– ha viscut el Liceu.
Montserrat Caballé devia desper
tar curiositat en la seva primera
Cleòpatra de Händel (1982), paper
queva fer comaheroïnabelliniana,
amb passatges fora d’estil... I fora
delLiceu,espotrecordar lamanera
en quèPavarotti va deixar rendit el
Metropolitan de Nova York aquell
mateix any en el seu debut mozar
tià, amb la molt barroca Idomeneo,
unatrevimentquevapreferirnore
petir (per bé que el va gravar l’any
següent a Viena). També la Callas
va cantar una sola vegadaNabucco,
o la Sutherland va gravarTurandot
sensearribaracantarlaenviu.Plá
cidoDomingo és un altre cantar: el
seu debut en un paper baritonal
tambévaserseguitmoltdepropper
lacomunitatinternacionaldel’òpe

ra, uncanvideveud’unacarrera en
la seva recta final que malgrat això
segueix al peu del canó: fa tres dies
els titulars l’anunciavenenel paper
debarítonaMacbeth.
Amb tot, el de Flórez és un canvi

amb un llarg recorregut per enda
vant.Diuqueno li preocupaperdre
els seus aguts àgils obrintse ara a
aquesta aventura dramàtica. El se
güent pas és estrenarse en un pa
per romàntic com el de Werther al
costatdeJoyceDidonato.
I com a actor també té camp per

córrer. Ahir a la nit, a la torre torta
de vuit metres que ha dissenyat
Paolo Fantin per a Lucia de Lam
mermoor, símbol del trontollós
món dels clans familiars, Flórez es
veia una mica estàtica, almenys en
contrast ambLucia, fins a suïcidar
se des d’una rampa, a cinc metres
d’altura. El tenor, tot i això, va anar
guanyant en facilitat i va ser més
atrevitdelnormal.Encararessonen
els bravi! Es va guanyar un minut
d’aplaudiments encara no acabada
l’òpera, i la calor humana es podia
tallar quan va sortir al final a salu
dar. Mosuc va rebre també la seva
part en aquests set minuts d’aplau
diments,aixícomelbaixbarítonSi
mónOrfila,increïbleenelseupaper
de capellà. El cor, encertat denou, i
honors per al fiable mestre Marco
Armiliato i l’orquestradelLiceu.!

Elpúblichomenatjael tenor
ambsetminutsd’aplaudiments,
iElenaMosucrepl’escalfor
delasalaperlasevavirtuosa
LuciadeLammermoor


