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La grisor s’empara de 
‘Simon Boccanegra’

neixement de la filla perduda, i si la 
convicció del fraseig és inqüestiona-
ble, només en l’escena del consell 
l’autoritat va ser la pròpia de tot un 
dux de Gènova: el seu clam a la pau 
i l’amor va ser un dels espurnejos 
abans esmentats. 

¿Barbara Frittoli patia una indis-
posició no anunciada? L’ària inici-
al va ser accidentada, amb sons in-
estables, frases entretallades i aguts 
escamotejats. La soprano italiana es 
va refer després, sobretot quan po-
dia refugiar la seva Amelia Grimal-
di en un còmode registre cotonós, 
perquè les ascensions a l’agut eren 
doloroses. Aquesta temporada 
Christina Scheppelmann ha hagut 
de sortir molts cops a anunciar can-
vis de darrera hora. Ara va ser Josep 
Bros qui va encarnar de forma im-
prevista el que era el seu primer Ga-
briele Adorno, esforç lloable que el 
tenor català va abordar amb la seva 
proverbial elegància i distinció en el 
fraseig, premiada amb un conat 
d’aplaudiment en la seva ària que la 
batuta va tallar sense miraments. 
Vitalij Kowaljow va ser un Jacopo 

Fiesco de ferms accents, més con-
vincent en la confrontació amb el 
seu gran rival Boccanegra que en els 
passatges recollits. Comptat i deba-
tut, la interpretació més rodona va 
ser la d’Àngel Òdena, Paolo insidiós 
de veu pletòrica. 

La impressió inicial de la versió 
de Massimo Zanetti va ser que el di-
rector italià volia accentuar les múl-
tiples subtileses orquestrals 
d’aquesta fascinant partitura. Va ser 
una impressió passatgera, ja que, 
descomptant una clara temptació 
cap a l’esclat decibèlic en els finals 
d’acte, la música de Verdi es va anar 

desplegant sense esma, apàtica, 
amb una orquestra i cor fent, ja que 
no un pas al costat, sí un pas enre-
re respecte a les funcions wagneria-
nes. Potser tampoc estaven moti-
vats pel que passava a escena, i de 
raons no els en faltaven.  

El problema no és pas el subrat-
llat del contingut polític de l’obra ni 
l’actualització a una pseudocon-
temporaneïtat, sinó un marc visu-
al llòbrec i una direcció d’actors àto-
na. En una obra curulla de conspira-
cions, batuta, muntatge i un cast ir-
regular van conspirar per oferir una 
representació tristoia.e 

El baríton italià Leo Nucci en una escena de Simon Boccanegra al Liceu. A. BOFILL

Un ‘cast’ irregular i un muntatge llòbrec 
marquen la reposició de l’òpera de Verdi 

ÒPERA

Canvi  
Josep Bros 
va substituir 
Fabio Sartori 
en el rol de 
Gabriele 
Adorno

‘Simon Boccanegra’  
GRAN TEATRE DEL LICEU 112 D’ABRIL 

Després de la trempera 
generada per El capves-
pre dels déus, la reposi-
ció de Simon Boccane-
gra ha estat un retorn 

brusc a una realitat mediocre, en-
carnada en la depriment grisor de la 
producció de José Luis Gómez que 
puntuals espurnejos no van aconse-
guir il·luminar. Per al paper prota-
gonista, el Liceu ha recorregut a la 
veterania per a la majoria de funci-
ons, en l’estrena un Leo Nucci que 
semblava que habités un muntatge 
diferent de la resta d’intèrprets, 
amb un Simon en pilot automàtic en 
moltes escenes (a l’apuntador se li 
va girar feina). La veu, com és lògic, 
ja no té la ductilitat ideal per acaro-
nar les frases del gran duo de reco-
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