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Si ens centrem en lòpera, ¿què no pot donar de si un món tan fantàstic com el de lanell del
Nibelung wagnerià o la revisió de clàssics amb una petjada musical tan suggeridora com l Elektra
de Richard Strauss ? En casos així, lexperimentació/innovació dels autors, juntament amb aquesta
capacitat creativa i imaginativa dels directors, permet oferir autèntiques obres dart a lespectador.

Tanmateix, quan un director daquests acara òperes com I Capuleti e i Montecchi , de Vincenzo
Bellini , potser caldria reflexionar sobre la idoneïtat de fusionar aquesta imaginació desbordada
amb un gènere tan estereotipat com el bel canto. De ben segur que no descobreixo res a hores
dara si dic que el bel canto estil hereu del barroc, passat pel sedàs de la reforma clàssica de Gluck
i amb efluvis dun encara incipient romanticisme focalitza lespectacle en la bellesa del cant tot
sacrificant a uns patrons musicals molt marcats aspectes com la possible solidesa argumental
(innecessària) o labsència dun mínim realisme en lacció dramàtica (inexistent).

Tenint present això, el primer favor que hom pot fer als intèrprets daquestes òperes és naturalitzar
tant com sigui possible lescena, o proveir-la de prou elements tangibles i recognoscibles (per a
cantants i públic), de manera que es faciliti a lintèrpret que latenció pugui centrar-se en lexhibició
lírica, tal com els belcantistes pretenien. Si tanmateix sopta per una posada en escena innovadora,
experimental, talment com si sestigués representant Mefistofele o Wozzeck i com Vincent
Boussard ha fet en optar per un muntatge minimalista i farcit duns quants elements simbòlics,
caldrà que en paral·lel hi hagi un augment exponencial i perillós de lesforç dramàtic per part dels
intèrprets en un entorn que llavors esdevindrà poc propici per a lesmentat lluïment líric.

Daquí, doncs, el desencaix del muntatge de Boussard: un gran exercici de creativitat escènica que
exigeix un excessiu esforç interpretatiu sostingut, val a dir, sobre un contingut literari feble i
dinterès relatiu (diguem que el llibretista Felice Romani no era ni Arrigo Boito ni Hugo von
Hofmannsthal , per entendrens ni calia que ho fos pels estàndards estètics de lèpoca!)

Així, tant se val que Joyce DiDonato excel·leixi en el seu seguríssim fraseig, que Patrizia Ciofi hagi
de deixar-hi dramàticament la pell en un personatge tan pla com aquesta Giuletta original de
Bandello (sí, el renaixentista Matteo Bandello i no Shakespeare , pesats!) o que Simón Orfila
demostri que té prou veu i maneres com per volar força més lluny de Bellini: a tots ells sels exigirà
dramàticament més del que cal en una òpera com aquesta a causa de la imaginació distòpica del
seu director. Cal no oblidar que a un bon Regietheater tant li fa si ha de treballar Vivaldi, Bellini,
Verdi, Wagner o Menotti, ja que sempre situarà qualsevol daquests autors independentment de
lèpoca a què pertanyi o de lestètica que conreï al servei exclusiu del seu lluïment personal.

I sap greu perquè una orquestra ben dirigida per un director musical que domina lofici belcantista
com Riccardo Frizza , un cor que, com ja ha succeït darrerament, mostra una gran solvència
davant qualsevol repte escènic per complex que sigui (només cal recordar en aquest sentit linfaust
Otel·lo de començaments dany!), unes intèrprets que, amb tots els matisos que es vulgui, tenen
prou qualitat per lluir-se en una òpera daquestes característiques, i el resultat final acaba sent
irregular a causa de la necessitat exhibicionista daquell que precisament hauria de fer que lart
dautors i intèrprets arribés al públic amb tota la seva dimensió i grandesa.


