
espectacles DIVENDRES
52 6 D’ABRIL DEL 2018

‘Attila’ torna al 
Liceu al cap 
de 33 anys 
3El gran baix rus Ildar Abdrazakov 
protagonitza l’òpera de Verdi

MARTA CERVERA
 BARCELONA

A
tila, rei dels huns, va inspi-
rar a Giuseppe Verdi una 
òpera patriòtica que a par-
tir d’avui torna al Liceu, al 

cap de 33 anys, en versió concert. El 
sol·licitat baix rus Ildar Abdrazakov 
encarnarà el temut rei dels huns que 
va desafiar l’Imperi Romà. El perso-
natge que dona títol a l’obra ha mar-
cat la seva carrera: «A mi l’òpera no 
em deia res, figurava entre el pop i la 
clàssica quan estudiava al conserva-
tori. Però després d’escoltar Samuel 
Ramey interpretar Attila a les ordres 
de Riccardo Muti vaig quedar fasci-
nat i vaig voler dedicar-me a la líri-
ca», va assenyalar el cantant que, 
com Atila, va néixer als Urals. 
 Anys després, Abdrazakov va te-
nir l’oportunitat de ser el rei dels 
huns a les ordres del cèlebre mestre 
italià al MET de Nova York el 2010. 

Per a Abdrazakov, una de les veus 
amb més projecció ara mateix, tor-
nar al Liceu i fer-ho amb aquest tí-
tol és tot un èxit, encara que sigui en 
versió concert, amb Speranza Sca-
pucci al capdavant de l’orquestra i 
cors del Liceu.
 Les dues funcions previstes --di-
vendres i diumenge-- permetran dis-
frutar d’altres destacades veus com 
per exemple la soprano napolitana 
Anna Pirozzi. La nova estrella verdi-
ana porta a terme un doble debut, 
en l’exigent rol d’Odabella i al Gran 
Teatre. Completen el repartiment el 
baríton Vasyli Ladyuk, guanyador 
del premi Francesc Viñas i Opera-
lia, que s’estrena com a Ezio, gene-
ral romà; els tenors Josep Bros i Josep 
Fadó són respectivament Repoblo, 
l’enamorat d’Odabella i Uldino, l’es-
clau bretó d’Atila i el baix Ivo Stant-
xev, encarna el Papa Lleó I. Speran-
za Scappucci, que va ser assistent de 

En VErsIó concErt

Muti, va destacar: «El repartiment 
és excepcional». No creu que al pú-
blic li costi de submergir-se en la his-
tòria sense escenificació. «La música 
de Verdi és cent per cent dramàtica, 
cada nota diu alguna cosa. Es pot vi-
sualitzar l’òpera a través de la músi-
ca», va assenyalar. Scappucci oferirà 
la versió íntegra de l’obra.  «Encara 
que la partitura pot semblar senzi-
lla, comporta una gran dificultat. 
És una òpera molt elegant però amb 
una escriptura cromàtica molt atre-
vida pròpia d’un Verdi jove que ex-
perimenta».

AMOR, ODI I VENJANÇA / La trama se si-
tua al segle V quan Atila ocupa la ciu-
tat d’Aquilea. Entre els supervivents 
al setge que no han aconseguit fugir 
hi figura Odabella, filla del príncep 
d’Aquilea, una noia de gran bellesa i 
coratge. Les seves ambigües relaci-
ons amb l’invasor i les seves ànsies 

de revenja centren aquesta faula ple-
na d’amor, odi i venjança. L’últim 
cop que Attila  es va escoltar a 
Barcelona va ser l’abril del 1984. Tot 
i tractar-se d’un gran títol amb melo-
dies captivadores, no es representa 
sovint. Al Liceu només s’ha interpre-
tat 26 cops. La primera vegada va ser 
al Teatre Principal el 1847, un any 
després d’estrenar-se l’obra a La Fe-
nice de Venècia amb gran èxit. 
 Attila és una de les obres del Ri-
sorgimento, moviment cultural 
que va avivar la reunificació italia-
na. Quan Verdi la va escriure, zones 
de l’actual Itàlia estaven ocupades 
per Àustria, per això no va passar 
desapercebuda a ningú una escena 
del pròleg on Atila i Ezio planegen 
repartir-se l’imperi i aquest últim 
diu: «Avrai tu l’universo, resti l’Itàlia a 
me!». El general romà proposa a l’in-
vasor quedar-se Itàlia a canvi de la 
resta de territoris. H

33 Ildar Abdrazakov, al Liceu.
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Marc Chornet 
fa ballar 
el Pròsper 
de ‘La 
tempesta’

ANGIE RAMÓN 
BARCELONA

La família, el món imaginari, la 
naturalesa i el perdó van forjar 
l’etapa final de William Shakes-
peare. El 1611, el dramaturg an-
glès va presentar La tempesta, la 
seva última obra mestra. Quatre 
segles després, el director i guio-
nista Marc Chornet (Tarragona, 
1981) adapta el text i presenta 
Vaig ser Pròsper o recordant La tem-
pesta, un espectacle de teatre-dan-
sa en què s’omet el diàleg entre 
els personatges. El muntatge, cre-
at sota el segell de Projecte Inge-
nu, es representa a La Seca-Espai 
Brossa fins al 6 de maig.
 Ja havien passat per les mans 
de Chornet Hamlet i Romeu i Julieta. 
«Ara, amb La tempesta, hem tancat 
una etapa shakespeariana molt 
bonica que va arribar per casua-
litat a la companyia».  L’obra nar-
ra la visió de Pròsper (interpretat 
pel ballarí Víctor Rodrigo), un vell 
que evoca les peripècies viscudes 
a l’illa deserta a la qual va ser des-
terrat. Els servents que envolten 
el personatge aporten un joc re-
flexiu: «Els majordoms de Pròs-
per són com els fantasmes del re-
cord, aquelles imatges que distor-
sionen la nostra realitat», apunta 
Chornet.

‘SLOW THEATRE’ COM A CONCEPTE / 
L’obra transcorre en un sol espai, 
la casa del protagonista, tot i que 
amb algunes transformacions 
singulars a mesura que el record 
de Pròsper «va mutant». Projecte 
Ingenu, la companyia resident de 
La Nau Ivanow, ha fet un pas més 
amb aquesta funció gestual. 
«Oblidar la paraula ens ha obert 
un camp poètic que hem volgut 
plasmar sobre l’escenari», apun-
ta el director. No és teatre mut, su-
bratlla, sinó «teatre sense parau-
les». Un tipus d’espectacle que 
s’acosta més a les arts plàstiques i 
que s’emmarca en l’anomenat 
slow theatre, un moviment teatral 
que defensa la pausa i la reflexió 
davant les presses que caracterit-
zen el món actual.
 Chornet assegura que els au-
tors d’abans han marcat la seva 
carrera per casualitat, sense ell 
buscar-ho. «No estic tancat a tre-
ballar amb dramaturgs contem-
poranis en el futur, però si un 
clàssic torna a aparèixer al camí 
de la companyia, seguirem adap-
tant-lo a una mirada més expe-
rimental i plàstica, com hem fet 
fins ara».
 A més a més del citat Víctor Ro-
drigo, el repartiment el comple-
ten Toni Guillemat, Cristina Ló-
pez, Neus Pàmies, Martí Salvat, 
Roser Tapias i Xavier Torra. H
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