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ACervantes

Cervantes,viatges,somnis&
utopies

Intèrprets:FranciscoRojas (reci
tador),LaCapellaReialdeCata
lunya,HespèrionXXI
Direccióiviola:JordiSavall
Llocidata:LesReialsDrassanes
(22/IV/2016)

JORGE DE PERSIA

Un Cervantes –Don Quixot, he
roic, dialogant amb romanços i
polifonies. Especial paper dedica
algrupcoralaquestespectaclede
Jordi Savall que commemora a

Cervantes. Dues hores llargues
de música i textos molt ben dits
per Francisco Rojas, en els seus
diferents plans, el de la informa
ció,elde laprosadeCervantes iel
més poètic o teatral. Un especta
cle de complexa concertació que
recorre la vida de Cervantes. El
llaütista Driss elMaloumila va
brodar l’expulsió dels moriscos,
ambelcantd’unLament;l’arriba
da del Quixot a Barcelona va ser
matisadaperlesmúsiquesinstru
mentalsd’AntonioMartin iColl...
Moments plens de presència

de la gran polifonia contemporà
nia de Victoria, de Morales, d’un
madrigaldeJoanBrudieu,enbon
treball vocal amb el suport d’ins

truments. L’espectacle no deixa
gaire espai a la música purament
instrumental de l’època, tot i que
la seva presència enllaçant dife
rents episodis és constant i ben
orquestrada. L’arpa de Lawren
ceKing, el cornetto de Canihac,
les flautes de Hamon... La tasca
vocalambduesexcel∙lentssopra
nos i cinc veus masculines és de
varietat, naturalitat i bona con
certació. La concepció d’alguns
dels romanços del començament
em va resultar de certa lentitud
en funció d’un cert lirisme, enca
raquebencompensatamblavita
litat i varietat d’altres peces vo
cals, i una bona feina en la polifo
nia. Potser per a la dinàmica de
l’espectaclefafaltaunaposadaen
escena perquè són moltes varia
bles, i els ajustos donarien més
continuïtat.!

UnplàcidSimonBoccanegra

SimonBoccanegra

Intèrprets:PlácidoDomingo;
DaviniaRodríguez;RamónVar
gas;FerruccioFurlanetto;Elia
Fabbian;DamiándelCastillo;
FranciscoVas;ElizabethMaldo
nado.CordelGranTeatredel
Liceu.Direcció:ConxitaGarcia.
OrquestradelGranTeatredel
Liceu.
Direcció:MassimoZanetti
Direccióescènica:J.LuisGómez
Producció:GranTeatredelLiceu i
GrandThéâtredeGenève
Llocidata:Liceu(23/IV/2016)

ROGER ALIER

Dificultats per arribar al teatre:
Rambla plena, pluja, multituds,
però tot s’ho valia per presenciar
un nou equip dedicat a donar vida
al’impossibledramaespanyoloide
que Verdi va cuinar dues vegades
(1857 i 1881,el segoncopambArri
goBoito) i encara li va quedar cru;
entreelpròleg(elpassatgemésre
eixit) i els tres actes que el seguei
xen han transcorregut 25 anys i es
fa difícil saber què passa: la pro
ducció no hi contribueix gens, pe

ròaquestavegadaSimonBoccane
gra era PlácidoDomingo i això sol
ja va assegurar el ple total; Plácido
es va presentar amb una solidesa
vocal (comabaríton)quefeiagoig:
unaveude timbre agradable, sòlid
i ben equilibrat, amb una actuació
teatral impecable.Aquí,persort, la
gent no aplaudeix quan apareix el
divo, però les seves intervencions
van ser premiades i la funció va
acabarambperllongadaovació.
Anava acompanyat de la sopra

noDaviniaRodríguez, quevacon
vèncerforçacomaAmèliaGrimal
di,ambunaària inicialmoltequili
brada i una resta d’actuacions que
feienelpes.MoltvistóselGabriele
Adorno de Ramón Vargas, que ha
tornat al Liceu en molt bona for
ma,iqueesvadistingirnosolsenla
seva ària tan afortunada sinó tam
béeneltrioquecantadesprés.Fer
ruccioFurlanettoesvafernotaren
el difícil (i llarg) paper de Fiesco,
amb uns greus envejables, mentre
queEliaFabbian, tot i serunPaolo
Albanimolt correcte, no ens va fer
oblidar l’espectacular actuació
d’Àngel Òdena del primer equip
que va presentar l’òpera el primer
dia.Elsaltrescantantsvancomplir
adequadament ielcorquedirigeix
Conxita Garcia va tenir interven

cions magnífiques. L’Orquestra
del Liceu, que està en un bonmo
ment, ho va confirmar novament
sotaladirecciódeMassimoZanet
ti (que pel que sembla va tenir un
moment de malestar després del
pròleg, quenovaanaramés).Tots
recordàvem l’ovació que es va tri
butar a Plácido Domingo fa uns
mesos, a I due Foscari, realment
impressionant, i esperàvem una
cosa semblant, però la manca de

gràciadelaproducciói lapocatea
tralitatdel’obra,enquèSimonestà
propd’unahoramorintse, vanes
tovar una mica els entusiasmes
d’un públic a qui una òpera més
vibrant hauria portat a un arrava
tamentmillor. Plácido va adreçar
se al públic amb sentides paraules
d’agraïment i en algun moment
l’emoció va ferse sentir en la seva
veuhabitualment tanserena.!

Plácidoesvapresentar
ambunasolidesavocal
(comabaríton)que
feiagoig, iunaactuació
teatral impecable

Ò P E R A

M Ú S I C A A N T I G A

CRÍTIQUES

MARICEL CHAVARRÍA

Sopar de 115.000 euros.La restauració de la façana delTeatre deLiceu es beneficia de
l’homenatge aPlácidoDomingopels 50 anys del seudebut. El teatre va rebre el cantant– a
la foto, al costat de la delegada delGovern,María de losLlanos deLuna– ambunsmariachis

DEPILINE /

15% de descompte en tots
els serveis dels centres
Depiline de Catalunya

Estètica, perruqueria, depilació,
fotodepilació i bronzejat.
Tots els serveis per al benestar que
necessites, al millor preu.

-15%

SUIT BEIBI /

15% de descompte
a les botigues Suit beibi

Objectes, joguines, moda
i complements infantils.

-15%

INTECAT iSTORE /

10% de descompte en la compra
d’accessoris Apple.

5% de descompte en la compra d’un

iPhone, iPad, Mac i/o Apple Watch

A INTECAT iStore et poden ajudar a
decidir quin Mac, iPod o iPad és el
més adequat per a tu.

-10%

Entra a clubvanguardia.com
i assabenta’t de tot.

CELEBREM 135 ANYS
AMB TU! /
Fes Vang! i guanya un viatge
a les Canàries

CONCURS

Fes Vang, gaudeix de la vida

@clubvanguardia Club Vanguardia
Consulta totes les ofertes
i condicions al web.

Y tu, fas Vang?

Subscriu-te a La Vanguardia per 9,90 €/mes

trucant al933 481 482
o a clubvanguardia.com


