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Als antípodes del drama
de L’holandès errant, de
Wagner –en cartellera
fins al diumenge 24 de
maig–, arriba al Gran Tea-
tre del Liceu una òpera cò-
mica en dos actes de Gae-
tano Donizzeti, La fille du
régiment, estrenada a
l’Opéra Comique de París
el 1840. Del dimarts 16 al
dilluns 29 de maig es po-
drà veure de nou aquesta
producció signada per
Laurent Pelly del Gran
Teatre del Liceu, el Royal
Opera House i la Wiener
Staatsoper, que ja s’havia
programat el 2010.

En el repartiment hi ha
grans veus, començant
per la del tenor mexicà Ja-
vier Camarena, que
aquest mateix any ha de-
butat al Liceu en el rol de
duc de Màntua, de Rigolet-
to, amb un gran reconei-
xement per part del públic
i la crítica. Prèviament
també hi havia cantat
L’Elisir d’amore i Maria
Estuarda.

Qui debuta en el paper
de Marie és la soprano sa-

ragossana Sabina Puérto-
las, que va sobresortir en
el rol de Despina en el Così
fan tutte de la temporada
2014/15. També té un pa-
per destacat l’actriu Bibia-
na Fernández, que en la
seva primera incursió en
un escenari líric serà la
malvada duquessa de Cra-
kentorp.

L’ària dels 9 do de pit
“El personatge de Tonio és
un pèl innocent, però al
mateix temps mostra mol-
ta valentia: vol aconseguir
l’amor de Marie i per això

s’allista a l’exèrcit; en una
segona part, quan ja ha
lluitat i ha intentat fer-se
un lloc en l’exèrcit, trobem
un personatge íntegre que
es veu involucrat en una
situació força còmica”, ex-
plica Camarena, que ha
cantat aquesta òpera in-
nombrables cops. Un dels
moments més esperats
d’aquest títol belcantista
és precisament l’ària Ah!
mes amis, en què el tenor
entoma nou dos de pit,
una fita que no tots els
cantants assoleixen. Ca-
marena, però, troba que
és més difícil Pour me
rapprocher de Marie: “És
una ària de frases llargues
i una melodia en la zona
del fa sostingut que no és
gens còmode de cantar,
per això requereix un
gran domini tècnic vocal”.

Farà un bis, com altres
cops? A això Camarena,
que fa uns dies actuava en
la Gala dels 50 anys del
nou edifici del MET, res-
pon que dependrà del pú-
blic, “és una situació mà-
gica que no es pot preveu-
re abans”.

Puértolas està encan-
tada de compartir escena-

ri amb Camarena, a qui
defineix com un artista
humil i professional: “És
tot un estímul treballar al
seu costat.” Respecte al
seu personatge, Marie,
l’afronta com si fos una
cursa d’obstacles, ja que
no para quieta en tota
l’obra: “El meu objectiu és
arribar fins al final amb
energia.”

Godzila contra Podles
De la seva banda, Bibiana
Fernández fa la seva pri-
mera incursió en el Liceu
en aquest paper, en què no

canta, sinó que fa de do-
lenta. “És un paper bàsica-
ment d’actitud: m’he de
mostrar altiva, desagrada-
ble, una dona que l’únic
que l’interessen són els ca-
lés i emprenyar qui hi hagi
davant seu.” I al davant té
Ewa Podles, que sí que
canta. “A més de cantar,
és molt bona actriu i jun-
tes semblem Tip i Coll”, fe-
ia broma dimecres en la
roda de premsa. També re-
tratava l’escena de l’enca-
rament dient que se sentia
com Godzila s’abraonant-
se a Podlés.

Dirigirà l’Orquestra del
Gran Teatre del Liceu el
mestre Giuseppe Finzi,
que va explicar que La fille
va tenir molt bona sort ja a
la seva estrena. Va deixar
de ser protagonitzat per la
soprano i va passar a ser-
ho pel tenor quan Pavarot-
ti el va recuperar els anys
seixanta, tot destacant les
dues àries i fent-les famo-
ses. “És una òpera molt
teatral i hem treballat
aquesta idea interpretati-
va de l’espectacle, també
per garantir una unitat
d’estil”. ■
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Torna al Liceu la celebrada producció
de Pelly ‘La fille du régiment’, amb
Javier Camarena i Sabina Puértolas

Javier Camarena i Bibi Andersen. A dalt, Giuseppe Finzi i Sabina Puértolas ■ A. BOFILL

El tenor mexicà
diu que farà un
bis de l’‘Ah! mes
amis’ depenent
de la resposta
del públic


