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Radvanovsky iKundeprotagonitzen
‘Poliuto’, elDonizettimésdramàtic
El Liceu recupera en concert aquella història de persecució de cristians a Armènia

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

De la lleugeresa i la comicitat de
L’elisir d’amore, estrenat aquest
diumenge, al dramatisme passio
naldePoliuto. ElLiceu simultani
eja dues cares oposadesdeGaeta
no Donizetti, de qui demà i dis
sabte es programa aquest segon
títolenversióconcert, ambnimés
ni menys que la soprano Sondra
Radvanovsky i el tenor Gregory
Kunde com a parella estel∙lar, se
cundats pel baríton Gabreiele Vi
viani (enelpaperdeprocònsolro
mà), i dirigitsmusicalmentperun
especialista en bel canto, el mes
treDanieleCallegari.
Quarantados anys han passat

des de l’última vegada que es va
representar al Liceu aquesta difí
cil partitura belcantista que esti
lísticament és avançada al seu
temps. Basada en la tragèdia de
PierreCorneillePolyeucte (1642),
es tracta d’una òpera romàntica
en tres actes amb llibret de Salva
dore Cammarano, que pren la
persecució dels cristians a l’Ar
mènia del segle III coma fons per
teixir la trama d’un triangle amo
rós.Totaunainflexióenlacreació
de Donizetti, ja que el mestre de
Bèrgam s’allunyava del bel canto
escorantse cap a la grandilo
qüència, d’acordambel gust fran
cès i la grandopéra.
Donizetti la va escriure el 1838

per encàrrec del teatre San Carlo
deNàpols, tot iquelacensurabor
bònica la va trobar “massa sacra
per a l’escena” i la va prohibir. Es
considerava irreverentmusicar la
figura d’unmàrtir cristià quemor
negantse a abjurar de la seva fe.
Així doncs, Donizetti se la va em
portar a París i la va estrenar el
1840sotael títolLesmartyrs ides
présd’haverpracticat algunscan
vis iampliatelnombred’actes.No
és fins al 1848 que s’estrena a Nà
pols l’original Poliuto, set mesos
després que morís el compositor.
Durantun tempsvanconviure les
dues versions. Fins i tot amb in
tromissions, ja que quan la Callas
la canta a l’Scala l’any 1960, amb
Corelli i Bastianini, el mestre An

toninoVottonodubtaa intercalar
quatre fragments de la versió pa
risenca.
Pel que fa al Liceu, va estrenar

la traducció a l’italià I martiri el
1849, ambèxit total.El 1860enca
ra representava aquesta versió. I
no va ser fins l’any següent que va
estrenarPoliuto, més breu i sense

tic”, afegeix el cantant dels Estats
Units, a qui es tornarà a veure
aquesta temporada aManon Les
caut.
Radvanovsky i Kunde, que fa

tresanys jamorien juntsaNorma,
en aquestmateix escenari, tornen
a estimarse i a abandonarse a la
mortplegats. “Ésunfinal trist,pe
rò almenys acabem enamorats”,
afegeix ell.
“Jo sí que debuto en aquest

paper –apunta Radvanovksy–.
Aquesta òpera serà una gran ex
periència per al públic, ja que no
es fa sovint, potser perquè reque
reixuntenordeproporcionswag
nerianes, que és el que tenimaquí
ambKunde. I éscertque tépinze
llades verdianes. EscoltoPoliuto i
m’evoca lamarxa triomfal d’Aïda.
I tenir a la cartellera una òpera de
tema religiós és una cosa que ne

cessita elmón aramateix: hemde
començaramirarcapalesnostres
arrels, cap a la fidelitat al nostre
país i a la pròpies creences”.
TambéViviani debuta en el seu

paperdeSevero, un rol debaríton
que “manté un fil filosòfic i musi
cal durant la trama, fins arribar al
fons de la qüestió”. Ho diu el can
tant italià, queconsideraaquest el
millorpaperperaaquesta tessitu
ra quemai va escriureDonizetti.
El fet que el Liceu programi

aquesta òpera en concert no és un
hàndicapperals tres intèrprets, al
contrari. Per Kunde, “fer òperes
nogaire conegudesd’aquestama
nera és perfecte, et permet sentir
la música sense distraccions”.
“Unaòpera en concert és com lle
gir un llibre, et construeixesmen
talment la idea sense que t’obli
guin a seguir el concepte que algú
mésha creat, compassaria enuna
adaptació al cinema”, opina Rad
vanovksy. “És lamanera que pots
deixarque lamúsica t’arrossegui i
t’envaeixi”.
Pel que fa a la dificultat, rau en

el fet que és una òpera que reque
reix el fraseig del bel canto, men
tre que l’orquestració i la trama
tràgica demanen una considera
ble amplitud vocal. “La dificultat
tècnica és remarcable: és la lleu
geresadelbel cantoambuna forta
dramatúrgia”, conclouViviani.c

“Elmón necessita una
òpera de tema religiós;
cal començar amirar
cap a les nostres
arrels”, diu la soprano

CÉSAR RANGEL

El tenor Gregory Kunde, la soprano Sondra Radvanovsky i el baríton Gabriele Viviani, ahir al Liceu

Donizetti a totGas
L’elisird’amore

Intèrprets:JessicaPratt,Pavol
Breslik,PaoloBordogna,Roberto
deCandia,MercedesGancedo
Direcciómusical:RamónTebar
Direccióescènica:MarioGas
Llocidata:Liceu(7/I/2018)

JORDI MADDALENO

Començar el 2018 amb L’elisir
d’amore de Donizetti, un èxit del
bel canto des que es va estrenar a
Milà el 1832, ha estat una aposta
segura del Liceu per fer front a la
temuda pujada de gener. La cone

guda producció de Mario Gas, en
la seva quarta reposició liceista, es
justificaasimateixaperquètoten
caixa i funciona com un rellotge.
Des del seu context a la Itàlia fei
xista dels anys trenta, ambuna es
tèticacuidadaiunedificidecadent
quepresideixequilibradament tot
l’escenari, i passant per un treball
de direcció d’actors acurat que
plasma a la perfecció els caràcters
ben definits pel compositor i lli
bretista. Quan veurem una altra
producció operística firmada pel
directorcatalà?
Així doncs, les regnes musicals

d’aquestaòperade repertori, ideal
per iniciarse en el gènere, per la

seva genialitat melòdica i el seu
virtuosismevocal, lesvaassumirel
director valenciàRamonTebar en
la que era la seva primera òpera al
Liceu. Va conduir amb ritme i bo
na atenció els cantants, i si en el
primer acte algun final denúmero
va sonar precipitat, el control del
so va aflorar amb gust en el segon.
Va destacar la feina dels instru
ments de vent, aquell fagot solista
impecable,elsdemetall iunescor
desendolcides,quevanemmarcar
la sempre complicada tasca de
concertacióenunaòperamésdifí
cil delquesembla.
La memòria dels teatres també

existeix, ipot jugarencontraquan
el repartimentpresentaunapecu
liar combinació com l’escollida
aquí. Amb aquesta producció van
debutar al teatre de la Rambla en
temporades anteriors Raúl Gimé

nez,JosephCallejaoJavierCama
rena com a recordats Nemorinos,
però també hi ha hagut bisos me
morables en l’estel∙larUna furtiva
lagrimacomlad’unRolandoVilla
zón en plenitud, l’any 2005. Entre
les recordadesAdines, aquí també
vadebutarl’exímiaMariellaDevia
o una fugaç Georghiu, com indica
el sempre enciclopèdic apuntador
del Liceu, Jaume Tribó, en el seu
imprescindible memoràndum del
programademà.Ambunhistorial
com aquest cal assenyalar que no
més la sopranoaustralianaJessica
Pratt, en la seva primera òpera es
cenificadaalLiceu,vasortirairosa
del repte. Atenció al legato, piani
de polida factura, i una estratosfè
rica Il mio rigor dimentica –caba
letta amb variacions firmades per
la Pratt, amb un fa sobreagut in
clòs–, que la va impulsar en el seu

roldebutd’Adinacoml’estrellade
lavetllada.
Pavol Breslik va ser unNemori

no d’italianitat llunyana. Recupe
ratd’unperíodedeconvalescència
vocal, va saber suplir un pro
blemàtic registre agut amb una
bona línia de cant que va explotar
ambméscorquemitjansen la icò
nica romança de la Furtiva. Paolo
Bordogna va construir un histriò
nic Belcore en un paper que li és
més llunyà que un Dulcamara.
Aquí el xerraire venedor del fals
elixir va ser unRoberto deCandia
desillabato iestil impecable.Bravi
el cor, conduït per la infal∙lible
Conxita García, amb atenció es
pecial a la secció femenina i l’esce
na de Giannetta, una Mercedes
Gancedopura frescor.Un hit ope
rístic servit amb ritme i bona feina
conjunta.c

CRÍT ICA D’ÒPERA

les proporcions ni el gran ballet
que es va arribar a incloure a Pa
rís. I és així comarribademàal te
atre de la Rambla, en una versió
crítica sense retallades, tal comva
apuntar ahir Gregory Kunde, qui
va interpretar el 2010 el paper
protagonista a Bèrgam, en versió,
esclar, escenificada.

“Les meves felicitacions al Li
ceu per programar aquestmagní
fic títol que mostra el mestratge
deDonizettienòperaseriosaique
amésenspermetveurefinsa quin
punt era precursor de Verdi. Ell
assenyala la porta d’entrada de
l’època verdiana. I el dePoliuto és
el seu paper de tenormés dramà

Tot esperant JonasKaufmann
]SondraRadvanovskytornarà
aBarcelonaalmarçambaques
tagranapostade la temporada
liceistaqueésAndreaChénier.
LaproducciódelCoventGar
dentindrà JonasKaufmannde
protagonistaentres funcions.
Seràelprimercopque lasopra
nodelsEstatsUnitscoincidirà

enescenaambel supertenor
alemany, jaquefinsaranohiha
hagutmanera. “Teníemuna
Tosca junts,peròesvacan
cel∙lar. IdesprésunTrovatore,
peròhivahaveralgunproble
mai tampocnoesvapoder fer.
Entincganes, sí–comentava
ahirRadvanovsky–,perquèa

mésésunboníssimactor iaixò
facilitamolt la feina”.Latrajec
tòriaúltimadeKaufmannfa
témerqueChénier tambécorre
perill.Diesabanstérecitalde
liedalPalauambDianaDam
rau. Podriadeclinar fer l’òpera
escenificadadesprésd’anara
aquestacita?


