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Montserrat Caballé torna avui a l'òpera amb 'Henry
VIII'

La soprano recrea al Liceu la desgraciada vida de Caterina
d'Aragó

Montserrat Caballé torna avui al Liceu com a protagonista de l'òpera Henry VIII, de Camille
Saint-SaÃ«ns, quan es compleixen 10 anys des de l'última aparició de la diva en una òpera
escenificada i coincidint amb el seu debut al gran teatre fa 40 anys, amb Arabella, de Richard
Strauss.

L'òpera Henry VIII, amb llibret de Pierre Léonce Détroyat i Armand Sylvestre, està basada en El
cisma de Inglaterra, de Calderón de la Barca, i en l'últim drama de Shakespeare, All is true, i
s'emmarca en la gran òpera francesa. Inèdita a Espanya, aquesta obra explica en els seus quatre
actes el repudi que sent Enric VIII per la reina Caterina d'Aragó. El seu amor per la dama d'honor
de la seva cort Ana Bolena va provocar el cisma de l'església d'Anglaterra davant la negativa de
Roma a anul.lar el matrimoni amb Caterina.

LLEIALTAT CONTRA CRUELTAT

L'òpera, una coproducció entre el Liceu i el ThéÃ¢tre Impérial de Compiègne, idealitza la figura de
Caterina, lleial i resignada a la seva sort, i mostra el rei d'Anglaterra amb els trets d'hedonisme i
crueltat amb què ha passat a la història.

Henry VIII, que també es representarà els dies 8, 10, 11, 13, 15 i 17 de gener, suposa el retorn de
Montserrat Caballé a l'òpera escenificada després d'estar-ne allunyada durant una dècada.

El repartiment el completen Simon Estes (en el paper del monarca britànic), Charles Workman
(Don Gómez de Feria), Paolo Pecchioli (cardenal Campeggio), Claude Pia (comte de Surrey),
Josep Fadó (Garter), Nomeda Kazlaus (Ana Bolena), Begoña Alberdi (Lady Clarence) i Kathleen
Cassello (Caterina, el 10 i el 15 de gener).

L'elenc de cantants estarà acompanyat pel ballarí argentí Julio Bocca, quatre integrants del Ballet
Argentí i l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu. La direcció musical és de José Collado, i la
direcció d'escena, de Pierre Jourdan. Guillermo Auger firma l'escenografia.


