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PAU ECHAUZ
Lleida

ElMuseud’Art JaumeMorera de
Lleida commemora el centenari
delasevainauguracióapartirdels
fonsquehivaaportarelpintordel
mateixnom.Perrepassar lahistò-
ria delmuseu, almaig s’editarà el
llibre El Museu d’Art Jaume Mo-
rera. Els actes commemoratius
començaran el 9 de març amb la
inauguraciódel’exposicióConne-

xions, articulada al voltant de 16
obres de la col·lecció del Morera
seleccionades per 16 historiadors
i crítics, i la seva correspondència
amb 16 obres més cedides per al-
tres col·leccions. El museu, que
encara no disposa d’una seu defi-
nitiva en espera que comencin les
obres de remodelació de l’antiga
Audiència Provincial, també po-
sarà enmarxauna taula d’experts
amb historiadors i crítics per ela-
borar el discursdel nouMorera.!

ElMuseuMorera
compleix 100 anys

JonasKaufmannseràAndreaChénier
a lapròximatemporadadelLiceu
El tenor protagonitzarà amb Sondra Radvanovsky una producció del Covent Garden

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Jonas Kaufmann serà l’estrella in-
discutible de la pròxima tempora-
da del Liceu. El galàctic tenor ale-
many, figura imprescindible enels
gransteatresdelcircuit internacio-
nal–unllocques’haguanyatapolsi
alqualnoméshiarribenunspocs–,
protagonitzarà amb la soprano
SondraRadvanovsky el dramahis-
tòricAndreaChénier,aixòés, l’òpe-
ra queUmberto Giordano va com-
pondre a la darreria del segle XIX.
El muntatge serà el mateix que va
ferl’escocèsDavidMcVicarperala
producció que va estrenar el Co-
ventGardenelgenerdel2015.
El Gran Teatre, que ni confirma

ni desmenteix aquesta informació,
semblaquenos’haconformata llo-
gar aquesta coproducció de la Ro-

yal Opera House (amb l’Òpera de
San Francisco i el CentreNacional
d’Arts Escèniques de Pequín). El
coliseu barceloní també ha confi-
antenel tenorquevagarantir l’èxit
total a Londres, un paper que el
muniquès cantava per primera ve-
gada en la seva carrera. ALondres,

JonasKaufmann compartia prota-
gonisme amb la soprano neerlan-
desa Eva-MariaWestbroek com a
Maddalena, un paper que a Barce-
lona, segons ha pogut saber aquest
diari, interpretarà Sondra Radva-
novsky, la que és la gran dama del
Liceudes del seu indiscutibleNor-

ma. Es pot deduir que elGranTea-
tretornaajugarplenamentalalliga
de lesgransplacesd’òpera?
No ha passat tant des que Kauf-

mannvaferelseudebutalteatrede
la Rambla, amb un recital de lied
–aquell inoblidableWinterreise de
Schubert–, però la cita d’aquesta

pròxima temporada significarà la
seva primera òpera escenificada a
Barcelona. Quant costa la seva es-
tel·lar veu per vetllada operística?
Cal suposar, en qualsevol cas, que
nomésqueladeJuanDiegoFlórez
en el seu recent Lucia di Lammer-
moor, perquè se sap que els teatres
d’òpera s’han posat d’acord des de
fatempspernosuperarcerts límits
enelscaixets.Pertant,ésméslavo-
luntatdeldivoquenomésesprodi-
gaalsgranscoliseus.
Andrea Chénier, l’òpera més co-

neguda de Giordano –contempo-
rani de Puccini– que recrea la vida

del periodista i poeta preromàntic
francès André Chénier, un dels úl-
timsdissidents queRobespierre va
fer guillotinar durant el regne del
terror el 1794, li va servir a Kauf-
mannper ficar-se definitivament a
labutxaca lacrítica londinenca.
Quan la va estrenar, a finals de

gener del 2015, feia molt poc de
l’atemptat contra la revistaCharlie
Hebdo. I The Guardian assenyala-
va: “Escoltar això ara, després dels
atemptatsdeParís,ensrecordauna
vegadamés la seva rellevància”. La
posadaenescenaclàssicadeMcVi-
car té la virtut de cenyir-se al guió
històricenuntítolque,d’altraban-
da, denuncia la repressió que des-
encadenaelpensament individual.
Als entreactes a la Royal Opera
House,unabanderatricolortacada
desangserviadeteló.Iesllegienles
paraulesdeRobespierre: “Fins i tot
Plantó vadesterrar poetes a la seva
República”.
Les passions que aixeca Kauf-

mann com el poeta i periodista
Chéniernosóndeltotatribuïblesal
fervor ideològic. De fet, en aquesta
òpera donava més joc la seva ar-
dentrelacióambMaddalenadiCo-
igny. Més encara quan en el mo-
mentde la sevaestrenaera frescen
lamemòria el seu debut cinemato-
gràficambJohnMalkovichiFanny
ArdantaTheCasanovavariations.
L’última vegada que el Liceu va

programar aquesta òpera de Gior-
dano va ser la temporada 2007-
2008, amb JoséCura, Carlos Álva-
rez i Deborah Voigt en els papers
protagonistes. La crisi econòmica
amb prou feines havia despuntat
als Estats Units. Una dècada des-
prés, el fitxatge de Kaufmann i
Radvanovsky és un símptoma
d’il·lusió ibonsaugurispelque faal
sanejamentdelesarquesdelLiceu.
Vinga!!

Elcantantmateixva
estrenaraLondres
l’elegantmuntatgede
l’òperadeGiordanoque
firmaDavidMcVicar

ROH

Kaufmann en una imatge del muntatge d’Andrea Chénier que va interpretar a la Royal Opera House de Londres el gener del 2015

De telons, afonies i cancel·lacions
!Commés llamineraésuna
òpera,mésnecessariés foragi-
tarel fantasmade lescancel·la-
cions,perquècomsaptothom,
detanapreciat,Kaufmannes
converteixenelmalsondels
teatresd’òperaquanelspro-
blemesvocals l’obliguena
suspendre.Vapassar l’any

passat,quanunhematomaa les
cordesvocalselvaobligara
cancel·lardurantquatremesos
ElscontesdeHoffmannaParís,
la sevaactuacióen lacerimònia
delspremisNobel i la inaugura-
cióde l’Elbphilarmonied’Ham-
burg. (Defet, abansd’ahirva
cancel·larunaultimafuncióde

liedalBarbican.)Curiosament,
paral·lelamental seuretorn,el
18degener,elLiceuvapatirun
contratempsdurant l’assaig de
Werther, eldia 13:untelóde
1.500quilosvacauresense
causardanys,però laprevenció
de laseguretatvaobligara
cancel·larunafuncióde l’òpera.


