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CRÍT ICA D’ÒPERA

Explosiópreverdiana
Poliuto

Intèrprets:SondraRadvanovsky
(Paolina),GregoryKunde(Poliu
to),GabrieleViviani (Severo),
RubénAmoretti (Callistene),
AlejandrodelCerro (Nearco),
JosepFadó(Felice).Orquestra
Simfònica iCordelGranTeatre
delLiceu.Dir.Cor:ConxitaGarcia
Directormusical:DanieleCallega
ri.Òperaenversióconcert.
Llocidata:GranTeatredelLiceu
(10/I/2018)

JORDI MADDALENO

Seria una llàstima perdre’s Poliuto
–òpera composta el 1838– per di
verses raons.Ésunaobrademadu

resadeDonizetti ambunengranat
ge perfecte que anuncia el Verdi ja
en actiu i que, a més a més, està a
punt d’estrenarNabucco (el 1842).
Donizetti hi apel∙la amb la seva in
usitada força coral de romàntics
efluvis. I així va ser rebut el seuPo
liuto dimecres, en un Liceu ple en
un60%.
Comaobradelbelcantotardà,és

un caramel vocal per al trio prota
gonista, tenor, soprano i baríton,
uns papers d’una exigència extre
ma que només poden abordar pri
meres figuresvocals.
ElLiceuha recuperat aquest bell

títol en formade concert, esquitxat
de melodies i moments de bonica
factura, amb l’estel∙lar soprano
Sondra Radvanovsky en el seu de
butcomaPaolina,l’únicaveufeme

nina de l’òpera. La diva dels Estats
Units va triomfar amb uns mitjans
vocals espectaculars, basats en l’ús
delamitjaveu,agutsafilats,uncant
legato de primera qualitat i aquell
carisma que només tenen les veus
de timbre característic, que ator
guen un extra de valor insòlit. Els
seus dos duos ambKunde i el barí
ton Viviani van ser dos estels su
matsaun finald’òperamemorable.
Gregory Kunde és un tenor de

carreramiraculosaque aquí va evi
denciaruncertcansamentvocal.El
timbre va sonar opac, però el seu
cant sempre compacte i un esperit
belcantista esculpit amb un fraseig
mòrbid iunaemotivitat semprege
nerosa el van coronar amb èxit en
unanit inoblidable.
GabrieleViviani,quevasubstitu

ir el baríton previst, Luca Salsi, va
mostrar bona línia de cant, dicció i
control de la respiració malgrat la
pèrduadevolumenelregistreagut.
I va saber acostarse a la noblesa

d’un paper que també anuncia la
profunditatdels futurs rolsdebarí
ton verdians. Va cridar l’atenció el
debut del tenor de Santander Ale
jandro del Cerro com a Nearco, de
sonora veu imitjans, secundat pels
greus nets d’un Rubén Amoretti
queorquestraicorvantaparenmés
d’unaocasió.
Correcció i professionalitat en la

resta dels particchini. El cor, de
gran protagonisme, va brillar en la
sevaescenadel finaldel segonacte,
Celesteun’aura,mostrantunvolum
més que generós i un equilibri de
veus a l’altura del repte. Daniele
Callegari va concertar ambenergia
lapartitura,ambmésrudesaqueno
pas amb aquella elegància imma
nentdelesbellesmelodiesd’aquest
Donizetti que anuncia la futuraAi
da.Poliutohatrigat43anysatornar
alLiceu,el seuvalormelòdic i la se
vacuriositathistòricahanjustificat
la tornada.Nomésquedauna sego
na funció, lad’avui,dissabte.c

Mestre
DanielBarenboim,piano
Llocidata:BCNClàssics,Palau
delaMúsica(11/I/2018)

JORGE DE PERSIA

Daniel Barenboim ha refirmat
enaquestrecitalDebussy lase
vaqualitatdegranmúsic... i so
bretot de granmestre.Malgrat
que l’organització d’aquest ci
clemostra certmenyspreuper
lacrítica,enshadeixatescoltar
un músic excepcional. És cert
que, per la delicadesa extrema
de moltes de les peces de De
bussy,noés fàcilqueelprogra
ma transcorri amb normalitat
amb tant de públic; i Barenbo
im va acusar la circumstància
al∙ludinta“laculturade la tos”,
ésadir,alamanerademoderar
unfenomennatural a travésde
recursos.
Però el que ens interessa és

la seva aportació a la cultura
musical, i en aquest sentit
aquest recitalDebussyhaestat
una lliçó magistral no només
depianisme,sinódeconcepció
idecoms’hand’utilitzarels re
cursos tècnics per –davant la
percepció d’aquella bellesa
concebuda pel compositor–
poder traduirla. És cert que
Barenboimdisposa d’un piano
excel∙lent que viatja amb ell,
però lamúsica no la fannomés
els bons instruments, sinó
compositor i intèrpret. Iaquí la
conjunció va sermagistral. Ba
renboimvacomençarexercint
gairebé de pintor, en una at
mosfera marcada per sonori
tats en els baixos, amb llam
pecs i pinzelladesde llum.Així
sónelsprimerspreludisdel lli
breIdeDebussyquevansonar
ambunairederecerca,gairebé
reflexius, enatmosfera lenta.
Esclar que tan gran equilibri

amb els silencis, amb tant de
públic, és gairebé impossible
de mantenir, i després d’una
breu interrupció van seguir
amb una enorme lucidesa la
distinciórítmicadeLescollines
d’Anacapri, lasensibilitatdeLa
fille aux cheveux de lin o la sen
sible mostra expressiva –en el
fraseig i en la pulsació– de La
sérénade interrompue. Culmi
nava aquesta transparència
d’harmonies La cathédrale en
gloutie,que convidava a tancar
els ulls i veure els tocs magis
tralsdecolor.
Labreu segonapart es va es

tablir sobre els tres números
d’Estampes, aquest monu
mental’evocacióqueinclouLa
soirée dans Grenade inspirada
perl’amistatambRicardViñes,
que la va estrenar, com tantes
pecesdeDebussy. Ienparticu
larL’isle joyeuse, que va tancar
el programa després de transi
tar magistralment per Arabes
ques,unamostrade la transpa
rència i la subtilesa en les arti
culacions d’aquest pianista
excepcional, que fa la sensació
que en cada recital es tanca en
unàmbit imbuïtde la sensibili
tat del compositor, en aquest
casgairebésenseconcessionsa
l’ostentació, i al no volgut ro
manticisme formal que ex
pressen aquestes músiques. El
Clardellunadepropinavacon
firmaraquestaconsideració.c

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

La tosqueva ferirBarenboim

La capacitat dels catalans per re
fredarse ja la va posar en evidèn
ciaPauCasalsalPalaudelaMúsica
quanvatornaracomençaruncon
certquehaviaestatdesvir
tuat pel soroll de les estos
segades.Desdel’aleshores
ha plogut força, però els
remeis contra la tos a les
sales demúsica no sembla
quehagin evolucionat gai
re.DijousDanielBarenbo
im posava èmfasi en una
cosa que és més vella que
l’anar a peu: posarse el
mocador davant la boca
per esmorteir el soroll. És
el mínim per silenciar
aquest espasme punxant
que trenca acústicament
tota possibilitat de vincle
emocional amb la música
que sona; una cosa que
desconcentra no només el
públic, sinó també qui in
terpreta lapeça.
La vetllada de dijous ja

va començar amb un aire
repressiuquanl’organitza
ció va advertir que estava
prohibit fer fotos –també
durantelsaplaudiments–i
va demanar desconnectar
els telèfons mòbils. Així
mateix,conscientdelvirus
gripal que pul∙lula per la
ciutat, va demanar que la
tos fos controlada en la
mesura del que fos possi
ble.
Latos,elmecanismeau

tomàticqueconsisteixaexpulsar.
Expulsarquè?Quinstipusdetos

tenen lloc enuna sala de concerts?
Comesdesencadena?
Ladel concert ésuna tos irritati

va. La pols, una flegma, l’aire ma
teix... tenen un efecte irritant que
donaunsenyal,iaquestsenyaloca
siona una contracció. Si es tus és
perquè molesta. Tanmateix, no
més és irritable aparentment, és a
dir, que es pot controlar. Com?
A còpia de reprimirla. De fet, no
hi ha cap obstacle real, únicament
una petita irritació que el cos

automàticamentconverteixentos.
Ho explica Carlos Rodrigo, cap

dePediatriadeVall d’Hebron i ex
perteninfeccions,aquiacudimala
recerca de raons i solucions. “Si
només es tracta d’una molèstia,
potsserneconscient icontenirte.
Es pot hidratar amb un caramel o
aigua i calmar així aquest impuls.
Hihagentquehofaihihagentque

no,quenotéel costumdeferho”.
Una altra cosa és la tos nerviosa,

queésmésaviatuntic idemanaun
treball de relaxació, un aprenen
tatgeper intentarevitarqueesdis

pari. Després hi ha la tos d’afec
ció... i aquí la cosa és clara: ningú
que estigui refredat o amb grip no
hauriad’anaraunconcert, assegu
raeldoctorRodrigo.Ésunaadver
tènciamoltútilperòquepotserdi
fícil de complir davant l’ocasió
d’escoltar Daniel Barenboim al
piano.
La vetllada de dijous, però, era

veritablement especial. El mestre
va aparèixer a l’escena amb un ca
minar eteri i un rostre quedenota
vaunacerta vulnerabilitat...Oferir
un recital de memòria d’aquestes
peces deDebussy, ambel nivell de
subtilesa que comporta i tenint en
compte els meravellosos enregis
traments que s’han fet d’aquestes
partitures, era probablement una
pressióafegida.
Durant la primera part del con

cert, l’excepcional músic argenti
noisraelià va transitar per mean
dresgairebéinoïblesquanvaabor

daralpianoelsPréludes(livre1),un
territori que no admetia ni el més
lleu soroll a platea. Així i tot, les
inevitables estossegades van apa
rèixer i el mestre va aprofitar la
pausa entre un preludi i un altre
permirar fixament l’audiència del
Palau i posarse un mocador a la
boca, comrecordantque, encasde
necessitat, traguessinel seu.

La súplica no va tenir
efectes.Quansonavaelsi
sèpreludi, el subtilDepas
sur la neige, va tenir lloc
un encadenament de tos
que va arruïnar la peça.
La tos s’encomana, sí.
Sentirla ens recorda la
sequedat i, de sobte, una
altra persona la nota al
coll i reprodueix el se
nyal. I va ser en aquest
moment que les parets
delPalaudelaMúsicavan
ser testimonis d’una de
les reprimendes més im
portants enunconcert de
clàssica.
“Hehagutdepararper

què en aquest concert jo
intento donar elmillor de
mi mateix –va dir Baren
boim amb una veu petita
peròbenenfadat–.No,no
riguin. Això és molt seri
ós.Aquestamúsicaneces
sita una concentració es
pecial, una capacitat d’in
trospecció necessària i jo,
en aquest passatge, he
sentit a cada moment un
ehem,uncofounatxum,i
aixínoespotcontinuar”.
L’intèrpretvaimitarels

sorolls guturals amb un
punt d’histrionisme, em
fatitzantne el caràcter

més porc, cosa que va ofendre al
gun assistent, que va decidir anar
se’no, al contrari, cridar“Fora!”.
“Com vostès comprendran –va

afegir– necessito una concen
tració que aquí no trobo. Arame’n
vaig i espero que en aquest mo
mentdedescans facinel sorollque
sigui, i després, quan torni, in
tentarem reprendre la con
centració necessària”. I va ser així
que va emprendreLa fille aux che
veux de lin, després que la seva
arenga hagués fet un veritable
efecte.c

“En aquest passatge he
sentit a cadamoment
un ehem, un cof,
un atxum, i així no es
pot continuar”, va dir
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Unade lespoques–iprohibides– instantànies, robadaquanBarenboims’asseiaalpiano


