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El Liceu es rendeix a la tenacitat vocal de BejunMehta i Lisette Oropesa

UnabellaRodelinda

Hihadiesenquèlabellesas’imposa
al Liceu. Dies en què la soprano és
un amor, el contratenor és adora-
ble,eltenorésconvenientmentodi-
ós i el baríton –GianlucaMargheri,
queespotveuredepostureiga Ins-
tagram– llueix atributs físics.Hiha
dies en què la força del muntatge
s’alimenta de la partitura, dies en
què la música concertant camina, i
en què l’aplaudiment, fins i tot al
capde3horesi40minutsdefunció,
ésgenerós i entregat: setminuts.
Unacosaaixívapassarahiral’es-

trena de la Rodelinda de Händel,
amblaproducciódirigidaescènica-
ment per l’infal·lible Claus Guth
(quealLiceu javamuntarArianeet
Barbe-bleue, Los maestros cantores
i Parsifal), que proposa un vodevil
aristocràtic, explotant l’interior
d’unacasavictorianaquegira igira,
devegadesensentitcontrarialgru-
petdelspersonatges,iesconverteix
enunautèntic laberint.
Guth explota amés ambmestria

les perspectiva del nen, Flavio, un
actorsensetext.Lasevaimaginació
pren forma i els personatges es ve-
uendesdoblatsenescena:araelsre-
als, ara els seus alter egosmonstru-
osos, fruitde lapor i la incertesa.
A l’orquestra, Josep Pons, que

malgrat no haver dirigit gaire el re-
pertori barroc (sí que va gravar
obres de Händel estant amb l’Or-
questra de Granada), sap treure
bonpartitdelaSimfònicadelLiceu.
Per algunacosa s’haproveït de l’as-
sessoria de Dani Espasa (de Ves-
presd’Arnadí) i compta amb la vio-
linista Lina Tur com a concertina
(jan’hihaproud’utilitzarelmascu-
lí universal per a un concepte tan
perfectament feminitzable com
concertino,no?).
Peròanemal repartiment, queés

el que fa fluir l’extraordinària força

teatral d’aquesta història d’embo-
lics que té, compte, una base molt
real, ja que va tenir lloc a la Llom-
bardia de la baixa edatmitjana i ho
va documentar Pierre Corneille, el
Pertharite, roi des Lombards. Una
tramaqueAntonioSalvivamillorar
més tard i en el llibret de la qual es

va basar Francesco Haym per es-
criureRodelinda.
La reina de la Llombardia (la so-

pranoLisetteOropesa)ésdesitjada
per Grimoaldo, duc de Torí (el te-
norporto-riquenyJoelPrieto), que
destrona el seu marit Bertarido
(Bejun Mehta), cosa que causa la
desesperació en la protagonista,
quecreuel seucònjugemort.

Oropesa, cognom que fa endevi-
na la seva ascendència catalana, va
ferunnotabledebutliceista.Ivaser
correspostapelpúblic,quedesdela
primera ària la va complimentar
amb aplaudiments, especialment a
“Spietati, io vi giurai” i, després de
l’entreacte, a “Ritorna, o caro edol-
ce mio tesoro”, àries totes dues del
segonacte, iamb“Se’lmioduolnon
èsiforte”, lamésllarga.Lasevarefi-
nada coloratura, més pròpia del
belcanto,aguantafermaalserveide
laveracitatdelpersonatge.
Tot i que el que s’emporta la pal-

ma és Bejun Mehta, amb matisos
espectaculars, fonent-se amb la se-
va estimada Rodelinda en un molt
reeixit duo d’amor, “Io t’abraccio”,
quevacommoureelpúblic.
La resta del repartiment va estar

unamica desigual, però tot i així va
ser un d’aquells dies en què l’òpera
espresenta comelmiracle artístic i
estètic que és: l’art total en què la
trama és expel·lida a través de la
músicai,ah!, laveu.ElLiceus’havia
omplert al 85,5% fent honor a la
Barcelonahändeliana.c
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Lisette Oropesa i BejunMehta en una escena d’aquest Händel

ESCENARIS

Maricel Chavarría

Barcelona

Muntatge de gran
força el de Claus Guth
per a aquesta òpera de
Händel tancada amb
setminuts d’ovació
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