
E S C O L T A R

L
a tonant però càlida veu de Carlos Ál-
varez ressona al camerino del Liceu, on 
a partir de dimarts, 21, protagonitzarà 
Rigoletto. El baríton espanyol més in-
ternacional compleix 28 anys del seu 
debut com a professional, però la se-
va actitud davant els reptes que se li 
presenten no ha canviat. Disciplinat, 
perfeccionista i amb la mateixa il·lusió 
del primer dia, prepara el seu rol en 
la cèlebre òpera de Verdi. El minima-
lista muntatge de Monique Wagema-
kers, amb direcció musical de Riccar-
do Frizza, compta amb un repartiment 
de luxe, en què destaca el debut com a 
duc de Màntua de l’aclamat tenor líric 
lleuger Javier Camarena.

RIGOLETTO, 
‘MALTRACTADOR’ 
I VENJATIU
El baríton Carlos Álvarez desgrana  
els secrets de l’emblemàtic i controvertit 
personatge de l’òpera de Verdi,  
que protagonitza al Liceu

/	 òpera  /

‘Rigoletto’
Gran Teatre del Liceu

Del 21 de març  
al 6 d’abril

Director musical: 
Riccardo Frizza

Directora d’escena: 
Monique Wagemakers

Intèrprets: Carlos 
Álvarez, Javier 

Camarena, Désirée 
Rancatore

De 15 a 300 euros
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ÁLVAREZ HA SUPERAT  
TRES INTERVENCIONS  

A UNA CORDA VOCAL I EL 
RISC DE DEIXAR EL CANT

	 Álvarez	viu,	als	51	anys,	la	plenitud	
d’una	maduresa	exigible	per	recrear	
les	múltiples	cares	d’aquest	contro-
vertit	personatge.	«Rigoletto	marca	un	
abans	i	un	després	en	la	carrera	d’un	
baríton,	ja	que	l’intèrpret	està	obligat	
a	expressar	amb	el	cant	i	la	teatrali-
tat	el	drama	que	conté	l’òpera».	La	tra-
ma	narra	la	història	del	bufó	del	duc	
de	Màntua,	que	té	una	filla	secreta.	La	
	noia	serà	seduïda	pel	noble,	i	els	cor-
tesans	la	rapten	creient	que	és	l’amant	
del	protagonista	de	l’obra,	que	per	les	
conseqüències	dels	fets	planejarà	la	
seva	venjança.	«Aquest	rol	representa	
el	moment	de	la	transició	del	bel canto	
al	verisme	i	t’obliga	a	treballar	amb	una	
expansió	que	no	tenies	abans»,	expli-
ca	el	cantant,	que	ha	recreat	el	perso-
natge	una	desena	de	vegades	encara	
que	aquí	no	el	veurem	lluint	l’habitu-
al	gepa.
	 L’artista	desgrana	la	seva	visió	de	
l’amoral	servidor	que	alaba	l’addicció	
sexual	del	seu	protector	amo,	es	bur-
la	dels	nobles	i	les	dames	però	ofereix	

una	cara	amorosa	com	a	pare	de	Gilda	(Désirée	Ran-
catore):	«És	un	home	capaç	de	sentir	la	ira	més	des-
fermada	i	l’amor	més	sublim,	que	és	el	que	tenia	per	
la	seva	dona	i	no	per	la	seva	filla.	La	vida	al	costat	de	
la	seva	dona	el	va	convertir	en	persona	i	el	va	rescatar	
de	ser,	per	la	seva	deformitat,	un	exclòs	de	la	socie-
tat».	Gilda		és	el	resultat	d’aquesta	relació.	«Per	això,	
de	manera	egoista,	la	manté	amagada,	en	un	intent	
de	conservar-la	com	l’objecte	preciós	amb	què	re-
memora	el	seu	feliç	passat»,	diu.	
	 Álvarez	considera	que	l’òpera,	inspirada	en	El rei 
es diverteix,	de	Victor	Hugo,	té	una	lectura	molt	ac-
tual:	«En	una	de	les	escenes	del	final	de	segon	acte,	
Rigoletto	responsabilitza	la	seva	filla	del	seu	propi		
segrest	i	de	la	violació	que	va	patir	per	part	del	duc.	
Darrere	d’aquesta	actitud	hi	ha	la	d’un	maltractador	
que	voreja,	a	més,	l’amor	incestuós.	El	masclisme	de	
l’obra	posa	el	tema	en	primer	pla	en	aquests	dies	de	
lluita	de	la	dona	pels	seus	drets».	

UNA VEU FLEXIBLE

El	cantant	va	tenir	 l’oportunitat	de	debutar	amb	
aquest	emblemàtic	paper	a	La	Scala	el	1993	i	la	va	
rebutjar.	La	petició	li	va	arribar	de	mans	del	totpode-
rós	Riccardo	Muti,	però	va	considerar	més	honest	no	
embarcar-se	en	un	projecte	per	al	qual	no	es	trobava	
encara	preparat.	La	negativa	de	llavors	no	va	afectar	
les	seves	relacions	posteriors	amb	el	mestre,	i	des-
prés	de	l’estrena	de	Don Giovanni al	teatre	milanès	
(obra	amb	la	qual	tornarà	al	Liceu	al	juny)	i	altres	pro-
duccions,	han	mantingut	una	gran	complicitat.
	 Una	bona	organització	de	la	seva	agenda	li	per-
met	fer	els	salts	de	repertori	sense	problemes	per	
a	la	seva	flexible	veu.	El	primer	trimestre	de	l’any	
l’ha	dedicat	a	Verdi,	amb	un	exitós	debut	a	Falstaff,	
a	més	d’Otello	i	ara	Rigoletto.	El	segon	serà	per	a	Mo-
zart,	amb	Les noces de Fígaro	a	Viena	i	el	citat	Don 
Giovanni	al	Gran	Teatre,	abans	d’interpretar	Mada-
ma Butterfly a	Peralada.	Ningú	hauria	dit	que	arri-
baria	fins	aquí	quan	el	2008	li	van	diagnosticar	una	
displàsia	en	una	corda	vocal	que	el	va	obligar	a	sot-
metre’s	a	tres	intervencions.	Li	van	advertir	que	pot-
ser	hauria	de	deixar	el	cant,	però	des	que	va	tornar	
el	2011	la	seva	carrera	va	recuperar	l’anterior	línia	
	ascendent.
	 «Li	vaig	veure	les	orelles	al	llop	–assenyala–,	pe-
rò	l’experiència	viscuda	em	va	servir	per	evolucionar	
i	canviar	com	a	artista	i	com	a	persona».	En	aquest	
període	no	li	va	passar	pel	cap	recuperar	la	seva	car-
rera	de	Medicina.	Volia	seguir	lligat	a	aquest	art	com	
fos.	Per	sort	el	disfrutarem	aquests	dies	en	un	dels	
seus	rols	més	emblemàtics.	—

celoro7@yahoo.es /  César López Rosell
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