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La favorite és un dels tí-
tols més vistos en la histò-
ria del Liceu. Entre el
1850 i el 2002, s’ha repre-
sentat 264 vegades. Tot i
que Donizetti la va com-
pondre en francès, en la
majoria de les funcions al
teatre de la Rambla s’ha
interpretat en italià. Des
d’avui i fins al 24 de juliol,
es programen fins a 12
sessions, en francès. La di-
rectora artística del tea-
tre, Christina Scheppel-
mann, remarca que
aquesta producció, que re-
cupera la del 2002, inclou

un repartiment de prime-
res espases de gran luxe,
que es caracteritza per
una rabiosa joventut.

Aquesta versió reuneix
les mezzosopranos Clé-
mentine Margaine, Danie-
la Barcellona i Eve-Maud

Hubeaux, que s’aniran in-
tercalant en el paper de
Léonor de Guzmán, i els
tenors nord-americans
Michael Spyres i Stephen
Costello ho faran en el rol
de Fernand. Per la seva
banda, els barítons Mar-
kus Werba i Mattia Olivie-
ri seran l’Alphonse XI, rei
de Castella.

Donizetti explorava els
límits de la veu i construïa
la partitura per a lluïment
dels intèrprets. Però, alho-
ra, els exigia molt, perquè,
per exemple, ofereix la
possibilitat a les mezzos de
morir a l’escenari i durant
20 minuts “cal trobar
l’equilibri entre el que re-

presenta una persona que
està agonitzant i, a la vega-
da, cantar amb el precio-
sisme del bel canto”, co-
mentava Eve-Maud Hu-
beaux. Ella considera que
la nova generació d’intèr-
prets fugen dels posats
més clàssics i menys rea-
listes. Alhora que reivindi-
quen una òpera contem-
porània que sigui més pro-
pera a la manera de pensar
actual (a La favorite el pa-

per femení viu a l’ombra
del rei Alfons X).

El compositor, junt
amb Bellini i Rossini, és un
dels precursors del bel
canto. Donizetti buscava
l’expressió màxima vocal
en el que era l’espectacle
total. Però ha anat variant
la interpretació d’aquest
bel canto. La dificultat tèc-
nica limita el moviment.
El tenor Michael Spyres
reivindica que la seva for-

nada retorna a un nou ve-
risme que, tot i tenir les ar-
rels en l’escola operística
del XIX, aposta ara per su-
perar els arquetips i apor-
tar-hi una nova mirada.
Bona part dels solistes són
debutants al Liceu i en el
seu rol. Per això s’han pro-
gramat sessions d’assaig
per poder empastar les
veus, un treball que tots
els solistes celebren,
abans i tot de l’estrena. ■
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El Liceu
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escrita el 1840


