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Plácido Domingo i Nino Machaidze, durant la versió en concert de ‘Thaïs’, de Jules Massenet, al Liceu, el dimecres. 

  

  

Un místic Plácido brilla amb ‘Thaïs’
CRÒNICA El cantant va imposar el seu carisma, amb Nino Machaidze i Celso Albelo, al Liceu

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

F
a cinc anys, Plácido Do-
mingo incorporava el rol 
del monjo cenobita At-
hanaël de Thaïs al seu reper-

tori. Ho feia en una versió escenifica-
da de l’òpera de Jules Massenet, estre-
nada a València, que va deixar 
empremta no només per l’exigència 
vocal, sinó també pel desgast físic re-
alitzat en la producció. L’ara baríton, 
o si ho prefereixen baritenor, va bri-

llar amb un desplegament de movi-
ments de gran teatralitat per encar-
nar aquest personatge místic i apas-
sionat, obstinat a redimir la sensual 
cortesana egípcia protagonista de 
l’obra. L’artista va tornar dimecres al 
paper al Liceu, després de recrear-lo 
a Salzburg, imposant el seu carisma 
en una aclamada versió en concert.
 La influència  que encara té el 
mestre va fer que el Gran Teatre re-
gistrés una de les millors entrades 
de la temporada. ¿Fins quan? La pre-

gunta sobre el miracle de la perma-
nència d’aquesta llegenda de l’òpe-
ra a primera línia flotava en l’ambi-
ent. Acaba d’interpretar Germont 
a La traviata i aquest mes viatjarà a 
Chicago, Tòquio i Los Angeles abans 
d’arribar al Met a l’abril, una altra 
vegada amb l’òpera de Verdi. ¿Com 
es pot resistir aquest ritme amb 76 
anys? L’artista confessa que l’ener-
gia per seguir, encara que ha inten-
tat eludir cada cop més les òperes 
representades per les jornades d’as-

sajos, l’hi subministren els personat-
ges que interpreta. ¡I ja en són 147!
 En aquesta producció de Thaïs es va 
trobar a faltar veure’l en la faceta més 
actoral que aporta una òpera esceni-
ficada, però tot i així va ser el compo-
nent de l’elenc que més bé es va des-
envolupar dramàticament, malgrat 
haver d’ajustar-se al volum de l’or-
questra com passa en les òperes de 
Massenet. Una vegada més, va demos-
trar convicció i calidesa. Plácido sap 
administrar els recursos de què dis-
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posa i acaba salvant els obstacles que 
li presenta el seu debatut registre ba-
ritonal. En la composició del seu per-
sonatge, va mostrar amb força el con-
flicte entre el fanàtic misticisme que 
s’imposa com a missió per portar Tha-
ïs a la conversió, i el del torturant pes 
de la passió que, finalment, l’acaba 
allunyant de la seva fe al descobrir 
l’amor carnal que sent per l’heroïna.

SENSUAL / En aquest treball resideix 
part de l’èxit de la representació, 
sense menysprear l’aportació de la 
protagonista, encarnada per una es-
tupenda Nino Machaidze, de seduc-
tora presència encara que distant. 
Va exhibir un cant sensual, amb fle-
xibles aguts i que sens dubte hauria 
lluït més en una representació. Va 
ser molt aplaudida en àries com Qui 
te fait si sévère i Dis-mois que je suis belle. 
Celso Albelo va brillar com a Nicias, 
el ric amant de Thaïs, amb un cant 
de bell i sinuós accent líric. La debu-
tant Sara Blanch, triomfadora dels 
Viñas del 2016, va aprofitar l’oportu-
nitat del seu debut al Liceu desple-
gant amb gràcia i estil l’alegre regis-
tre de l’esclava Crobyle, i el mateix es 
pot dir de Marifé Nogales (Mirtale). 
 La resta del repartiment va com-
plir, però mereix destacar-se l’apor-
tació del cor i, sobretot, de l’orques-
tra de la casa, ja rodada amb Masse-
net en el recent Werther i dirigida 
magistralment per Patrick Fourni-
llier. El tractament de les melodies, 
tant en els moments més religiosos i 
introspectius com en els més alegres 
i sensuals, va ser idoni, i va resultar 
molt brillant l’actuació del concer-
tino Kai Gleusteen en l’enlluerna-
dor i oníric passatge de la Meditació, 
repetit leivmotiv de l’obra. H

El rap perd Gata Cattana
3L’artista destacava per trencar clixés i reivindicava el feminisme

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L
a jove rapera i poeta Ana 
Isabel García, més conegu-
da com a Gata Cattana, va 
morir ahir als 26 anys a 

Madrid a causa d’una complicació 
cardíaca, segons va confirmar la se-
va agència de representació, Taste 
The Floor. El 2017 havia de ser un pe-
ríode de grans emocions per a l’artis-

ta després d’un 2016 ple d’èxits: va 
llançar diversos inèdits, va trepitjar 
nombrosos escenaris i va publicar el 
llibre de poesia La escala de Mohs. Els 
pròxims mesos tenia previst presen-
tar el seu nou disc, Banzai, produït 
per David Unison i amb Silvia  
Bianchi a càrrec de la direcció d’art.
 Nascuda a Còrdova, Gata Catta-
na va començar en la música als 
13 anys cantant flamenc i poc des-

prés es va llançar a compondre les 
seves cançons. Influenciada pel fla-
menc dels Morente i de Triana i per 
grans artistes com Nina Simone, 
Aretha Franklin i Amy Winehou-
se, per a molts era el relleu de Ma-
la Rodríguez. «Per a mi seria un or-
gull tenir una carrera tan exitosa i 
arribar tan lluny com ella», va asse-
gurar en una entrevista.
 La rapera, que va fer el seu úl-
tim concert a la Sala Sol de Madrid 
al gener, destacava per trencar cli-
xés i reivindicar el feminisme dins 
del gènere. En les seves peces més 
conegudes, com Lisístrata, La prue-
ba i Atlanta, hi és present la críti-
ca social més punxant contra el 
patriarcat i nombroses referènci-
es polítiques. Ella mateixa es defi-
nia en el seu perfil de Twitter com 
a «rapejadora de nit, poeta de dia i 
politòloga a estones». H
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