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Donizetti regna
alLiceu

La favorite

Autoria:Gaetano Donizetti
Llibret:Alphonse Royer, Gustave
Vaëz i Eugène Scribe
Intèrprets:ClémentineMargai-
ne (Léonor), Michael Spyres
(Fernand), MarkusWerba
(Alphonse XI), Ante Jerkunica
(Balthazar), Miren Urbieta-Vega
(Inés), Roger Padullés (Gaspar),
José Luis Casanova (un senyor).
Orquestra Simfònica i Cor del
Gran Teatre del Liceu. Dir. Cor:
Conxita García.
Direcciómusical:Patrick
Summers
Direcció escènica:DerekGimpel
Lloc i data:GranTeatre del Liceu
(8/VII/2018)

JORDI MADDALENO

Triomf de la parella protagonista
a La favorite, tercera òpera de
Donizetti dins la temporada
2017-2018 que ara s’acaba per al
Liceu. Que la mezzosoprano
francesa –debutant liceista– Clé-
mentine Margaine (Léonor) i el
tenor dels Estats Units Michael
Spyres (Fernand) siguin el millor
d’aquesta òpera belcantista com-
pensa el despropòsit d’una co-
produccióambelTeatroRealque
s’acosta al ridícul. L’atemporali-
tat del treball escènic de Derek

Gimpel (un treball heretat d’Ariel
GarcíaValdés quan es va estrenar
al Liceu el 2002) és l’únic que sal-
va aquesta impossible història,
amb una escenografia que recor-
da Joc de trons i un vestuari, so-
bretot el femení del cor, de jutjat
de guàrdia.
Va sobresortir el treball vocal

deLéonordeMargaine,decentre
opulent, greus generosos i aguts
nets i acerats. Una veu amb per-
sonalitat i registre de timbre de
mallerengaque va seduir en la se-
va gran ària Ô mon Fernand i va
triomfar en els seus dos grans du-
os amb el tenor. Spyres debutava
amb aquest rol en escena i va de-
mostrar, per color, estil i tècnica,
que està en un moment dolç de
carrera. Si bé el timbre és unami-
ca nasal, l’elegància de la decla-
mació, la facilitat del cant extra-
vertit, fresc i comunicatiu, i la va-
lentia per a un rol d’una tessitura
endimoniada –va firmar alguns
res sobreaguts– el van fer triom-
far amb justícia. El seu primer ac-
te va ser un prodigi de facilitat en
el registre superior, amb oppure i
una espectacular i poc cantada
cabaletta final Oui, ta voix m’ins-
pire.
El baríton austríac Markus

Werba va estar unamica faltat de
dramatisme en el seu rol del rei
cornut Alphonse. El seu debut a
la casa es recordarà per l’elegàn-

cia en la dicció, el fraseig pulcre i
la netedat estilística per compen-
sar una veu massa lleugera per a
aquest rol de aires preverdians.
Ante Jerkunica, com a Balthazar,
va imposar el color fosc i els greus
mòrbids del seu instrument, el
baix, i va ser el més aplaudit des-
prés de la parella protagonista.
Impecable en la seva ària la Inés
de la soprano donostiarra Miren
Urbieta-Vega, i tambéel tenor ca-
talàRogerPadullés comaGaspar.
Una altra vegada el cor dirigit

per Conxita García va demostrar
un bon estat de forma per a una

òpera amb agraïts números per a
la formació. El mestre musical,
Patrick Summers, va firmar una
feina més concertadora que ins-
pirada, amb les parts de ballet in-
terpretades amb el teló abaixat

enmig de les escenes de l’òpera.
Menció especial als vents i me-
talls, i els solos de flauta, corn an-
glès, oboè o clarinet.
El belcanto va inaugurar la

temporada del Liceu ambRossini
i l’acaba amb Donizetti, i la tem-
porada que ve començarà amb
Bellini. En previsió no hi ha cap
Mozart, Wagner o Strauss, al-
menys fins a finals del 2019. La
tradició italiana s’imposa en el
GranTeatredelLiceua lesordres
de la seva actual directora artísti-
ca, l’alemanya Christina Schep-
pelmann.!

CRÍT ICA D’ÒPERA

XAVIER CERVERA

Una escena de La favorite al Gran Teatre del Liceu

Margaine i Spyres són
elmillor i compensen
el despropòsit d’una
coproducció que
s’acosta al ridícul


