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És el que té, ser un personat-
ge real que s’acaba convertint
en protagonista d’una cèlebre
obra de ficció. Al final, la gent
et recorda bàsicament per
allò que els altres s’han in-
ventat sobre tu. Aquí teniu
el cas de Simon Boccanegra,
un comerciant genovès que va
arribar a convertir-se en dux
de la seva ciutat sense haver
practicat mai aquella mena de
pirateria exercida amb per-
mís legal pròpia dels corsa-
ris. Però –i per dir tota la ve-
ritat–, com que resulta que
el seu germà Egidio sí que
s’havia dedicat al tan poc no-
ble ofici al servei de la repú-
blica marítima de Gènova, el
dramaturg Antonio García
Gutiérrez va decidir fer una
mena de poti-poti a l’hora de
posar-se a escriure una obra
teatral sobre aquell dux del
segle XIV que, pel que sem-
bla, va morir enverinat.
Val a dir que aquest autor es-

panyol, típicament romàntic
i donat a escriure melodrames
amb arguments tirant a im-
possibles, probablement seria
avui en dia un escriptor gaire-
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de Boccanegra comença amb
un dramàtic pròleg que té lloc
vint-i-cinc anys abans dels es-
deveniments que ocuparan la
resta de l’òpera. I aquesta es-
cena inicial, no solament ens
mostra de forma immediata el
paper que la tragèdia té en
l’existència del futur dux, sinó
que ens situa també de cop en
el complex entramat familiar
quemarca el rumb de la histò-
ria i de la Història. Perquè, en

realitat, els assumptes d’Estat
i les conspiracions polítiques
que esclaten al Senat de Gè-
nova en la potent escena final
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del primer acte no són altra
cosa que la conseqüència de
les tèrboles trames famili-
arsmal resoltes quemarquen
el destí dels personatges.

Que s’aparti el tenor!
Aquest vincle pertorbador en-
tre l’esfera pública i l’esfera
privada és també el fil conduc-
tor del muntatge que ara torna
al Liceu –ja es va poder veu-
re la temporada 2008/2009–,
com explica el seu director,
José Luis Gómez (que per
cert, estrena aquests dies a
Madrid una versió de La Ce-
lestina en què ell mateix inter-
preta la famosa alcavota).
Gómez, que veu en la ja es-

mentada escena del Senat el
moment clau en el qual el ma-
teix Verdi pot reivindicar el
seu propi republicanisme i el
seu propi compromís amb
l’ideari del Risorgimento, opta
per unmuntatge de línies sò-
bries i vestuari atemporal.
Un muntatge que, tal com

ho veu Gómez, es proposa
anar a la recerca el que és es-
sencial, amb nitidesa i rigor.
I un muntatge pel qual es pas-
sejaran fins a tres barítons
diferents. I és que en aquest
cas el tenor, que tan sovint
en tantes altres obres acos-
tuma a emportar-se l’atenció
del públic i els moments més
agraïts de l’espectacle, s’ha de
conformar amb un rol mera-
ment secundari.
El Liceu us dóna l’oportuni-

tat de triar entre el Boccane-
gra de Leo Nucci (12 i 17/4),
el de GiovanniMeoni (22,25 i
28/4) i el d’un tenor llegendari
que s’ha reciclat en baríton: ni
més ni menys que PlácidoDo-
mingo (23, 26 i 29/4). Quina
colla de corsaris!

bé oblidat si no hagués tingut
la immensa sort de caure en
gràcia a Giuseppe Verdi, que
també se’n va servir en el cas
d’Il Trovatore. I, encara que
l’estrena original de Simon
Boccanegra l’any 1857 supo-
sés un rotund fracàs, Verdi va
voler donar una segona opor-
tunitat a l’obra el 1881, des-
prés d’haver-la revisat a fons
en companyia del llibretista
Arrigo Boito (recordeu que
estem parlant del tàndem cre-
ador de la magníficaOtello).
Convertit ja en corsari per a
l’eternitat, aquest cop, Bocca-
negra sí que va triomfar.

De desgràcia en desgràcia
Verdi assegurava que aques-
ta òpera era trista perquè
havia de ser trista. I certa-
ment, la tristor i la melangia
presideixen tota l’estona una
trama en la qual, per cert, es
fa molt present un tema que
apareix de forma constant al
llarg de tota la trajectòria del
compositor: el de les comple-
xes relacions entre pares i
fills (o filles) evidenciada per
la presència a l’escenari de
figures paternes sovint ben
problemàtiques. La història
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