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Hamlet iOphélie

‘Hamlet’ (enconcert)

Intèrprets:Carlos Álvarez, Diana
Damrau, Eve-MaudHubeaux,
Nicolas Testé, CelsoAlbelo...
Simfònica i Cor del Liceu
Direcció cor:ConxitaGarcia
Direcciómusical:Daniel Oren
Lloc idata:GranTeatredelLiceu
(07 i 10/III/2019)

JORDI MADDALENO

Va agradar, el Hamlet del baríton
malagueny Carlos Álvarez, amb

l’Ophélie de la soprano alemanya
Diana Damrau, en el doble debut
de tots dos per a aquest títol
romàntic francès d’Ambroise
Thomas. Va sorprendre, la Reina
Gertrude de la magnifica mezzo
suïssa Eve-Maud Hubeaux, que
va debutar en el paper i va de-
mostrar frescor vocal, noblesa
de mitjans amb una emissió po-
lida i bella, registre homogeni i
atractiu tímbric. És un paper per
a una veu més dramàtica, però
la joventut i el lirisme de Hu-
beaux li van reportar un triomf
personal amb justícia, reconegut

per un públic que la va ovacionar.
Aquest títol infreqüent que es

va veure escenificat al Liceu l’oc-
tubre del 2003, amb una parella
de somni com van ser Natalie
Dessay i Simon Keenlyside, ha
reportat a l’experimentat Carlos
Álvarez el fet de sumar un altre
repte superat a la seva reeixida
carrera. Va començar massa re-
servat, la veu sonora i segura va
pecar de poca expressivitat i co-
lors, amb un brindis impecable
però sense lluentor. Va millorar
amb un acte III de manual, veu
més flexible i càlida, fraseig co-
municatiu i un final d’òpera en
quèva lluirvellut ipotènciavocal.
Diana Damrau va aparèixer

més centrada i ambun timbre ge-
nerós i comunicatiu. Va saber

adequar-se a l’estil francès amb
gust, mitges veus elegants i molta
intel·ligència tècnica per als pas-
satgesquehodemanavenmés.En
la famosa escena de la bogeria va
resoldre els sobreaguts amb efec-
tiva gestió d’unsmitjans que ja no
brillen al registre superior com
abans. La veumés lírica i densa es
va desenvolupar no sense dificul-
tat en bonics filats, però va tenir
mésd’uncontratempsen l’escena
de la mort. Malgrat això, va ser
premiada pel públic amb l’ovació
més llarga de la nit.
De luxe, es podria qualificar la

participació del tenor canari Cel-
so Albelo com a Laërte, un paper
secundari queva assumir ambso-
bradaqualitat.Unamicamassa ti-
bantalsaguts,elClaudiusdelbaix

francèsNicolasTesté.De la resta,
cal destacar la seguretat i lamusi-
calitat d’Albert Casals i Enric
Martínez-Castignani, l’elegància
i la frescor de l’emissió de Carlos
Dazao la sonora efectivitat de Jo-
sep Fadó entre els particchinos.
Daniel Oren va començar des-

ajustat al podi, amb tempi rugo-
sos, poc equilibrats i tendent als
tuttienforte.Lasevatascavaanar
increscendoambunsactesIII, IV
i V en què la cerca d’equilibri en-
tre les seccions va trobar per mo-
ments la gran bellesa sofisticada
de l’orquestració. Cal destacar la
feina dels solistes de flauta, saxo,
clarinet i arpa. El cor va seguir el
rastre d’Oren,massa brusc a l’ini-
ci, però va millorar, i molt, i va
tancar l’òpera amb èxit.c

CRÍT ICA D’ÒPERA
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