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#tuitsdecultura
@MeritxellLavall
Meritxell R. Lavall Escriptora

El govern espanyol pot tolerar
que els espanyols passin gana,
però cremar la Constitució, ja passa
de taca d’oli. Els hem d’entendre.

@WhistPlayers
Vicenç Pagès Jordà Escriptor

April is the cruellest month perquè
concentra totes les presentacions,
actes, simposis, conferències, bolos,
convits i viatges de l’any.

@garrido_aura
Aura Garrido Actriu

Hamuerto Pandur. Uno de los
directores quemás me ha removido
las entrañas. Qué gran pérdida para
el arte.

@ValeroSanmarti
Valero Sanmartí Escriptor

Lo quemés ha demolar de ser pare
omare és prohibirli
al teu fill beure CocaCola.

Unbonequip
SimonBoccanegra

Autors:GiuseppeVerdi (1857).
LlibretdeFrancescoM.Piave
basateneldramad’AntonioGar
cíaGutiérrez, revisatperVerdi
ambArrigoBoito (1881).
Intèrprets:LeoNucci (Simon
Boccanegra),BarbaraFrittoli
(AmeliaGrimaldi), JosepBros
(GabrieleAdorno),VitaliKowal
jow(JacopoFiesco),ÀngelÒdena
(PaoloAlbani),DamiándelCasti
llo (Pietro),FranciscoVas (capità),
RaquelLucena (serventa).Cor i
OrquestradelGranTeatredel
Liceu.
Direcciódelcor:Conxita
Martínez.
Directord’orquestra:Massimo
Zanetti.
Producció:CoproduccióGran

TeatredelLiceu iGrandThéâtre
deGenève.
Llocidata:GranTeatredelLiceu,
1242016.

ROGER ALIER

Ha arribat aquesta gran baluer
na operística que és Simon Bocca
negra. L’aleshores poderosa casa
Ricordi la va fer servir per entrete
nir Verdi perquè no plegués (com
volia fer després delRèquiem), i va
encarregar a Boito que el mantin
gués en actiu perquè acabés fent
més òperes (i les va fer, com sa
bem).Peròeldramasobreelcorsa
ri genovès que volia acontentar la
ciutat que havia estat rival de Ve
nècia no tenia gaire remei, i el re
sultat és un garbuix argumental
que en escena resulta confús i
d’allò més absurd. Ni la música de

Verdi acabad’aconseguirque sigui
un espectacle comparable a altres
obres de l’autor –que sempre va
coixejar en aquest punt–, però
quan hi ha un bon equip de can
tants–i uncormagnífic, comarael
Liceu– els resultats són més posi
tius. De moment, una sorpresa: la
directora Christina Scheppel
mannvaanunciarque,permalaltia
de Fabio Sartori, Josep Bros faria
l’esforç d’aparèixer en un paper
queencaranohaviacantatmai, iai
xò ens va recordar el dia que vam
poder anunciar habemus tenorem
quan el mateix Bros va aparèixer
sobtadament com a Percy de l’An
na Bolena amb Edita Gruberová
(9992). Amb la seva personalitat,
Broshatornataafegirunèxitmésa
la seva carrera amb aquest paper
de tenor líric i esplèndidament
cantat, vencent els difícils passat
ges del concertant final del primer
acte. Però hi ha hagut altres intèr
prets màgics: el protagonista, Leo
Nucci, imponent i intens com a lí
dervocalde lanit,degranimpacte,

emotiu, i de timbre excel∙lent, i
molta estona graduant l’emissió
vocal com a moribund (és l’òpera
en què més triga un enverinat a
anarse’na l’altrebarri).Tambécal
assenyalar la contundència d’Àn
gel Òdena en el paper del malvat
Paolo, ambmoments realment es

pectaculars, i subratllar lamagnífi
ca interpretació de Vitalij Kowal
jowenl’importantpaperdeFiesco,
que és el primer que fa una exhibi
ció vocal en el pròleg de l’obra.
Menys bons han estat els resultats
de Barbara Frittoli en el paper
d’AmeliaGrimaldi,ambunaveuno
gaire afortunada i unamica cante

lluda. Un bon equip de comprima
ris (DamiándelCastillo comaPie
tro en primer terme) i Francisco
Vas en un paper més petit, un cor
magnífic i molt hàbilment mogut
per ladireccióescènicahancontri
buït a fer la representació positiva.
Però... la producció, ai! Fosca,mal
grat els esforços lumínics encerta
díssims d’Albert Faura, amb grans
portalades que sovint feien mirall,
demaneraquevèiemelspersonat
gesduplicats (cosaquenoafavoria
precisamentlacomprensiódelque
passava en escena). Elmar, davant
elqualhademorir(perfi!)elprota
gonista,ésundelsmoltsdetallsque
noquedavagairevisible. I el vestu
ari... Oh! Que original: anaven tots
vestits de l’època de l’estrena de
l’òpera, no del segleXIII, una cosa
mainovista, la veritat!Però, ende
finitiva, els cantants, el cor i l’or
questra,forçabendirigidapelmes
tre Massimo Zanetti, van salvar la
festa. I tothom va sortir bastant
contentdelsresultats,queéselque
compta, endefinitiva.c

CRÍT ICA D’ÒPERA

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

No passa gaire que un
cantant d’òpera de
buti en un paper fent
una substitució, tret
que es tracti d’un jo

veaspirantquefacidecover(substi
tut en reserva). Però no era pas el
casdeJosepBros (Barcelona, 1965)
en l’estrena, dimarts alLiceu, deSi
mon Boccanegra. La seva inespera
da–i feliç–sortidaaescenaenelpa
per de Gabriele Adorno és un cas
únic. Sobretot per la naturalitat i la
solvènciaambquèelva interpretar,
sensehaverassajatgens.

Semblava que hagués fet el pa
per cent vegades, però era la pri
mera. Com pot ser que el tingués
tanintegrat?Livantrucaralmatí
persubstituirFabioSartori!
Eren les deu i dos minuts del matí
quanemvatrucarChristinaSchep
pelmann, ladirectora artística.Deu
hores abans de la funció. I la veritat
és que estavamolt tranquil, perquè
aquesta és precisament una de les
últimesobresqueheestatcantanta
l’estudi. Ara tocava deixarla repo
sar dos o tres mesos abans de tor
narhi. És el que faig quan preparo
repertorinou,ambladiferènciaque
aquesta vegada no he tingut temps
de deixar que reposi. He de dir que
vaiggaudirmolt, mésdelquem’es
perava: quan m’implico en un pro
jecte hi posomolta dedicació, estu
di, entusiasme. I aquest paper no
me l’havien demanat de cap teatre.
Quantensunrepertorinoésperquè
te l’estudiïssi te’ldemanen.Aixòno
ésaixí.Lesobresdelmeuwebhisón
perquè les puc cantar ara mateix. I
teniamoltes ganes de cantar Simon
Boccanegra.Al final l’òperaesredu
eix a estudi imés estudi. I això és el
queemvadonar laserenitatqueem
vapermetregaudir, amésquesabia
que tindriael suportdel teatre.

Replatrucada,se’nvaalteatre,
l’esperenasastreria...
Exacte. Vam mirar el que hi havia
en estoc d’altres vegades i altres
cantants, vam anotar els retocs ne

cessaris i me’n vaig anar a dinar. A
les quatre tornava a ser a l’escenari
perveurecomesmovienelspanells
de l’escenografia, ajustar distànci
es, pujar i baixar escales... Em van
oferir avisar Barbara Frittoli, la so
prano, però vaig dir que no calia,
que ja ens trobaríem a la funció.
Quan coneixes l’obra a fons, saps
imprimir el pes dramàtic que re
quereixcadamoment.Tot flueix.

Nohaviavist laproducció?

Vaig estar a l’assaig general de dis
sabte, però hi anava a gaudir com a
públic, de manera que no estava
pendent de detalls. I no tots canta
venambveu,demaneraquenovam
donarimportànciaal fetqueSartori
estigués afectat.Tenia tempsde re
cuperarseabansde l’estrena.

Doncsvadeixar l’equipartístic
bocabadatamblasevafacilitat.
Vaigrememorarlavetlladadelmeu
debut al Liceu ambAnnaBolena, el

1992,quanfeiadecover.Peròésque
hihaunescomplicitatsqueesgene
ren... Quan LeoNucci (Simon Boc
canegra) t’allarga lamà i et diu “Tu
seràs elmeu successor”, tu la hi dó
nes, ell t’agafa fort i hi ha un inter
canvidemiradesquepotseresperd
enladistància,onhihaelpúblic,pe
ròqueésmolt intens.Iés important
crear aquesta intensitat; és bonic
comunicarse nonomés ambel pú
blic, sinó tambéamb lapersonaque

tens al davant. Són moments mà
gics: t’oblidesd’onets, sentsquees
tàs sol... Sobretot quan a la sala es
produeixenels silencis sepulcrals.

Creu que no és tan present al
Liceucomliagradaria?
Hi sócpresent, ja sigui físicament o
en ànima. La meva última produc
cióvaserAnnaBolena, faunlustre, i
des d’aleshores hi he tornat pels
concerts Verdi, en què em vaig in
volucrar i emvaig aprendreungra
pat d’obres per a l’ocasió. I també
perl’homenatgeaJoanPons.Hefet
mésde15títolsalLiceudesdelmeu
debut. La pròxima temporada,
Werther.Emsentoacasa,m’agrada
cantaral teatrede lamevaciutat.

Ara la veu li permet anar més

enllàdelbel canto: l’anypassatva
debutar a Onegin i Don Carlo.
Comviuaquestcanvi?
Sempreheestatatentaldesenvolu
pamentnatural de lamevaveu, que
anés d’acord amb el meu desenvo
lupament personal. El senyal més
important és com acabes una fun
ció, si podries tornar a començar.
Nohedeixat el bel canto i nopenso
en cap canvi de repertori ni en cap
gran ampliació, només a donar a la
veu el que li permet brillar i sentir
se còmoda. Ara preparoUn ballo in
maschera i despréscomençaréamb
Les contes d’Hoffmann. És la meva
inquietud personal: buscar sons
nous per a lameva veu. És un labo
ratori interminable.c

ANTONI BOFILL

El tenor barceloní interpretant Gabriele Adorno dimarts al Liceu en substitució de Fabio Sartori

“Emvan trucar deu
hores abans de la funció”
Josep Bros, tenor, va debutar a ‘Simon Boccanegra’ fent una substitució

AMPLIANT REPERTORI

“Tenia ganes de cantar
‘SimonBoccanegra’;
l’havia preparat i ara
la volia deixar reposar’

ACTUAR SENSE ASSAIG PREVI

“Quan coneixes
una obra a fons, hi
saps imprimir el pes
dramàtic; tot flueix”

Broshaafegit
unaltreèxita la seva
carreraambaquest
paperdetenor líric i
esplèndidamentcantat


