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Psico-Händel

Rodelinda

Intèrprets: : Lisette Oropesa
(Rodelinda), BejunMehta
(Bertarido), Joel Prieto
(Grimoaldo), Sasha Cooke
(Edvige), Gianluca Marghe-
ri (Garibaldo), Gerald
Thompson (Unulfo), Fabián
Augusto Gómez (Flavio).
Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu
Direcciómusical:
Josep Pons
Direcció escènica: Claus
Guth. Coproducció del Gran
Teatre del Liceu amb
el Teatro Real, l’Òpera de
Lió i l’Òpera de Frankfurt
Lloc i data:Gran Teatre
del Liceu (2/III/2019)

JORDI MADDALENO

Felicitat barroca després de
la reeixida estrena de l’òpera
Rodelinda (1725) de Händel,
que no s’havia vistmai abans
al Liceu. Gairebé tres-cents
anys després de la première a
Londres, va triomfar aquest
capolavoro barroc amb una
fantàstica Lisette Oropesa
com a Rodelinda i amb un
Bertarido de Bejun Mehta
d’un lirisme captivador.
Cal lloar les virtuts de l’or-

questra del Liceu, converti-
da a l’estil barroc amb la fei-
na ben conscienciada de Jo-
sep Pons, que va signar al
podi la seva primera òpera
de Händel escenificada. Es
va cuidar amb molta cura el
so barroc gràcies a uns escu-
ders de luxe, des del bonic
arc de la concertino Lina
Tur Bonet passant per dos
especialistes com David Ba-
tes (clavecí) i Dani Espasa
(clavecí i orgue), sumats a un
baix continu d’una bellesa
musical extraordinària grà-
cies a les aportacions deGui-
llaume Terrail i Òscar Ala-
bau (violoncel), Giovanni
Bellini (tiorba), Joaquín Ar-
rabal (contrabaix) i Guiller-
mo Salcedo (fagot).
El fluir de les tres hores i

mitja de música inspirada va
recrear les àries di furore,
patetisme o elegíaques amb
un seductor so barroc, del
qual Pons va sortir més que
airós. Tan sols un “però” a
l’elecció dels tempi, en excés
dilatats puntualment, com
en l’última ària de Grimoal-
do,Pastorello d’un povero ar-
mento, que va trencar el con-
trast amb l’ària estrella pre-
cedent de Rodelinda, Se’l
mio duol.
Parlar d’òpera barroca és

parlar del triomf de la fili-
grana i el virtuosisme vocal, i
aquí la reina de la funció va
ser la soprano Lisette Oro-
pesa, que va cantar per pri-

mera vegada el rol i també a
Barcelona. Escrit per a la di-
va barroca de l’època, Fran-
cesca Cuzzoni, la mateixa
soprano que va debutar com
a Cleòpatra händeliana, Ro-
delinda és una protagonista
de vocalitat exigent, a qui
Oropesa va dotar de virtuo-
sisme tècnic i frescor inter-
pretativa. Va cantar les seves
vuit àries (!), duo i número
final amb irresistible versati-
litat, amb refilets, variacions
i sobreaguts d’escola belcan-
tista potsermés que barroca,
però ambundomini tan gran
que només es pot resumir la
seva actuació amb un solem-
ne: “Brava!”.
Bejun Mehta és un super-

especialista en el rol de Ber-
tarido, escrit per al castrato
Il Senesino, un altre divo
barroc mític i primer Giulio
Cesare deHändel.Mehta es-
tà en unmoment de daurada
maduresa vocal,més expres-
siu i líric que mai: va sobre-
sortir per l’emissió cuidada i
fina i la puresa d’una mitja

veu amb què es va lluir, com
en el sublim Con rauco mor-
morio. Tant Oropesa com
Mehta van brodar un dels
duos barrocs més bonics de
Händel a Io t’abraccio, grata-
ment empastats i expressius.
La resta del repartiment

va brillar en un grau inferior,
des del Grimoaldo impeca-
ble de Joel Prieto, però sense
incisió i projecció, passant
per la correcta Edvige de Sa-
sha Cooke o la treballada
malignitat vocal del Garibal-
do del baix-baríton Gianluca
Margheri. Menció especial
per a l’impecable Unulfo de
Gerald Thompson. Claus
Guth encerta en el seu ima-
ginatiu estudi interpretatiu
del llibret gris, amb una lec-
tura psicològica des del punt
de vista del fill de Rodelinda,
un omnipresent Fabián Au-
gusto Gómez, actor que dota
de credibilitat i angoixa la
història.
Una casa rotatòria com a

metàfora estructural de la
lluita pel poder més el con-
trast de l’analítica sobrietat
del blanc i negre amb la vo-
luptuositat barroca de la
partitura. Un èxit i un encert
que tornen a posar el Liceu
al capdavant de la clàssica en
plena setmana del Barcelona
Obertura.c

ÒPERA

Tant Oropesa
comMehta van
brodar un dels
duos barrocsmés
bonics deHändel
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