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Plácido: “Becde l’energia
delsmeuspersonatges”
El tenor torna al Liceu amb una ‘Thaïs’ en concert

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Plácido Domingo vol aprofitar la
restade lacarreraperretrobar-se
amb el públic del Liceu. I, si l’any
passat va celebrar l’aniversari del
seu debut a la Rambla ambun Si-
mon Boccanegra en què va de-
mostrar que està en plena forma,
aquesta temporada torna ambun
Massenet llampant: Thaïs. Això
sí, en versió concert. Només hi
haurà dues sessions, els dies 1 i 4
de març, en què compartirà pro-
tagonismeamblasopranogeorgi-
ana NinoMachaidze (aquí ha fet
Lafilledurégiment,Il turco inIta-
lia), que s’ha convertit en la seva
Thaïs ideal des que van cantar
aquesta òpera plegats el 2012 a
València, la van repetir a LosAn-
gelesigairebélavanarribarafera
Salzburg. Arrodoneix un reparti-

ment farcit de veus nacionals el
rutilant tenor canari Celso Albe-
lo. Al fossat, l’expert en repertori
francèsPatrickFournillier.
AhirDomingo, el cèlebre tenor

vingutabaríton,vaarribardeVa-
lència, on ha cantat set funcions
deLatraviata.Als76anys, la seva
vitalitat continua sent unmisteri.
“M’alimento de l’energia dels
personatges que interpreto”, va
dir de broma quan es va referir al
paper d’Athanaël, el monjo que
“vol salvar la pecadora Thaïs i
s’acabaenamorantd’ella”.Tot ai-
xò segons el llibret inspirat en la
novel·la d’Anatole France sobre
una cortesana egípcia que volen
convertir al cristianisme.
PerDomingo, aquesta òpera és

unabonaeleccióperser interpre-
tadaenversióconcertant, perquè
“lamúsicadeMassenetésúnica, i
de fet és un dels tres compositors
més criticats, com els va passar a
Txaikovski i a Puccini a la seva

època,peròelcompositorfrancès
és un pintor amb la música”. Els
avantatgesde laversióenconcert
no s’acaben aquí. Per Plácido,
“hihamés intimitat, perquènohi
ha moviment, i hi ha més con-
centració”. El mestre, amb tot,
preveudeixar de fer òperes esce-
nificades.
“AveurequèdiuDéude lame-

vaveu;nosésicantarémésdetres
mesos, tot iqueambelsteatreste-
nimlligadescosesperalspròxims
dos anys. Però sí que deixaré de
cantar òpera, perquè són de sis a
vuit hores d’assajos al dia durant
un parell de setmanes, i te’n res-
sents,demaneraque,siemtrobés
cansat físicament, ho deixaria”,
vaassegurar.
Afortunatperhavercantatcom

a baríton en obres com Simon
Boccanegra, Macbeth, Rigoletto,
Il trovatore i I due fosacari, Do-

mingodiuqueapreciademanera
especial les vegades en què torna
al registre de tenor, com al Ta-
merlanoquepreparaper a la Sca-
la. També l’esperen el paper de
Marquès de Posa aDon Carlo (ja
nohi fa laveuprotagonista) ielde
Millera LuisaMiller.
Aficionatalsesports–“Peraai-

xò m’agradaria tenir una mica
més de temps”–, Plácido recorda
quealsEUAla fórmula 1noés tan
popular i que a Los Angeles el
projecte d’òpera dels últims dies
d’AyrtonSennanoestà cristal·lit-
zant, tot i que podria sumar-s’hi
Montecarlo. De la seva aparició a
uncapítoldeMozart inthe jungle,
ambGaelGarcía Bernal iMonica
Bellucci, el cantant recorda de
bongratelrodatgeaVenèciai“les
hores que vampassar al canal, on
s’havia construït un escenari...
Enshovampassarmoltbé”.!

“Deixaré de cantar
òpera escenificada
perquè sónmoltes
hores d’assajos i te’n
ressents”, anuncia

Seducció asfixiant

Quartett

Música i llibret:LucaFrancesconi
Intèrprets:RobinAdams
(VescomtedeValmont),Allison
Cook (MarquesadeMerteuil).
OrquestaSimfònica
delGranTeatredelLiceu
Direcciómusical:PeterRundel
Direccióescènica:ÀlexOllé,
de laFuradelsBaus
Lloc idata:GranTeatredelLiceu
(22/II/2017)

JORDI MADDALENO

Què passaria si es confrontessin
elsarquetipsdeLulúideDonGio-
vanni en una guerra de sexes líri-
ca? Aquest podria ser el punt de
partida de Quartett, l’òpera de
l’italià Luca Francesconi que s’es-
trena a Espanya i que el Liceu ha
acollit ambvalentia i risc.Riscper
la seva música atonal, on una or-
questra de cambra, impecable so-
ta lesordresdePeterRundel, sug-
gereix, evoca i fins i tot esquinça
les oïdes de l’espectador submer-
gint-loenununiverssonorisines-
tèsicd’anhels i plaers amorals.
Francesconi l’encerta obligant

els dos solistes –magnètica la so-
prano Allison Cook com a Mar-
quesa de Merteuil i impecable el
baríton Robin Adams com a Ves-
comtedeValmont en aquestahis-
tòria que beu de Les liaisons dan-
gereuses– a desdoblar-se en dos
personatges més fins a formar el
quartet titular. Així el baríton es
converteix enCécile deVolanges,
utilitzant un virtuós falset, difícil
de combinar amb la seva veu de
natura tersa i càlida, del qual en
surt victoriós, i Allison Cook, una
Marquesa de Merteuil sexual i

prou dominatrix en l’aspecte vo-
cal i actoral, esmostrapletòrica –i
convincent en els greus– personi-
ficant Valmont en un dels clímax
de l’òpera: l’escena de la seducció
de Cécile. El vestit vermell intens
amb obertures de cremallera que
elfigurinistaLlucCastellshaideat
pera laprotagonistaesconverteix
enunametàfora sexual del perso-
natge, que finalment és qui con-
trola la narració i rubrica l’òpera
ambunsospir que transmet sang.
El cant és exigent i permanent

peratotsdosintèrprets,elsmatei-
xos que van estrenar l’òpera aMi-
là l’any 2011. Les concessionsme-
lòdiquessóncomptadesenelsgai-
rebé noranta minuts de l’òpera,
amb una barreja de música elec-
trònicamés orquestra i cor a qua-
treveus, gravats en la sevaestrena
milanesa. Paradoxalment la ma-
teixa veu gravada dels solistes ju-
gaa lacontraambelcantendirec-
te: la soprano, per exemple, sona
menys estrident en el terç agut en
l’enregistrament.

La producció furera d’Àlex
Ollé, que col·loca els protagonis-
tes en una caixa, claustrofòbica i
asfixiant, suspesa per més de 300
cables d’acer, demanera que per-
met veure, com en un film deHa-
nekeoBergman, la solitud tràgica
dels seus protagonistes, és espec-
tacular. El text, implacable, ha es-
tat adaptat pel compositor sobre
l’original deMüller, amb elmillor
de l’esperit de lanovel·la epistolar
de Laclos, que escup donant for-
ma a la notes de Francesconi. El
resultat és una òpera desoladora i
nihilista.El final alliberadordeixa
un pòsit de tristesa, potser d’aquí
els ajustats cinc minuts finals
d’aplaudiment per a una obra que
toca la fibra.!

CRÍT ICA D’ÒPERA
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Plácido Domingo va aterrar a Barcelona ahir, després de cantar La traviata a València
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L’ÀNEC SALVATGE

Una societat blindada
entra en crisi quan algú
torna a casa i comença
a destapar el passat


