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Passions contingudes
Les veus s’imposen sobre la posada en escena en la representació d’‘Andrea
Chénier’, òpera que va inaugurar la temporada del Gran Teatre del Liceu

N it de contrastos al Liceu. An-
drea Chénier, drama històric
d’Umberto Giordano am-

bientat a la Revolució francesa, va
obrir dimarts la temporada del Gran
Teatre. El títol, que es tornava a pro-
gramar després de 22 anys, va com-
plir només a mitges les expectatives
creades per un repartiment estel.lar,
la direcció musical de Pinchas Stein-
berg i la promesa d’una posada en
escena nova a càrrec de Philippe Ar-
taud. Les ovacions als cantants i al
cor van col.lisionar amb algunes es-
broncades a Artaud i una mínima
protesta dedicada a Steinberg.

Però excepte aquesta reacció final
i les interrupcions per aplaudir José
Cura (Chénier) i Daniela Dessi (Mad-
dalena de Coigny) després d’inter-
pretar àries com Un dì al’azzurro spa-
zio i La mamma morta o per celebrar
els seus esplèndids duos –que ressal-
ten el dolor i la felicitat d’estar junts
per morir– la funció va tenir un rit-
me menys passional del que la in-
quietant trama d’aquesta història
d’amor recreada pel llibret de Luigi
Illica suggereix. El públic va premiar

també la feina de Carlos Álvarez en
el paper de Gérard, antic majordom
de la família de Maddalena, de la
qual està secretament enamorat, i
que acaba sent un dels homes forts
de Robespierre.

La partitura obliga els protagonis-
tes a assumir importants exigències
vocals i dramàtiques. I van funcio-
nar les veus, malgrat la contenció
inicial que es va traduir en una certa
fredor, però no del tot la dramatúr-

gia, amb un Cura una mica engarro-
tat davant una Dessi més visceral i
decidida després d’haver de substi-
tuir Deborah Voigt, baixa d’última
hora per malaltia.

La imatge central de la guillotina,
que inspira solucions escèniques i
tanca cada un dels actes amb el so
de la caiguda de la fulla, no acaba
d’ajudar a resoldre la visualització
d’una acció dramàtica tan intensa
com la d’aquesta òpera i contribueix
a un cert estaticisme dels intèrprets.
Una altra cosa són els moviments
del cor, en una obra en què el poble,
instal.lat en els excessos i sempre as-
sedegat de sang, té una dimensió es-
pecial. Hi ha encert en la composició
d’aquestes escenes. I els protagonis-
tes del trio amorós cobren nova vida
a la part final de la representació.

L’orquestra, en canvi, va estar en
tot moment al servei de les veus en
una partitura brillant en què resulta
bastant fàcil desbordar-se en deci-
bels. Els cants patriòtics i revolucio-
naris del cor no van anar mai més
enllà del paper colorista que reque-
reix aquesta història. És un triomf
dels cantants en un dia de passions
contingudes.H

33 José Cura.

n tres minutse

«A tots ens han
abandonat algun cop»

33 Vilarasau, ahir, a Barcelona.

Emma Vilarasau

Encapçala el cartell de ‘Carta d’una
desconeguda’, de Stefan Zweig.
S’estrena avui al Teatre Batrina de
Reus i, dimecres, al Borràs.

Actriu

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

–Quatre actrius interpreten la
mateixa heroïna romàntica.
¿Com s’organitzen?
–Representem diferents etapes,
amb la nostra personalitat. Coin-
cidim en escena i de vegades amb
els mateixos gestos i frases. ¡Quin
luxe dialogar amb tu mateixa!

–Al llibre, els capítols comencen
amb la mateixa frase: El meu fill
va morir ahir a la nit. ¡És colpidor!
–En la versió colombiana, aques-
ta dada no es revela fins al final.
Prefereixo l’opció de Fernando
Bernués, que, fidel al llibre, te-
nyeix cada monòleg amb dolor.

–L’amor és de qui estima, diu la
protagonista.
–Ella no entén l’amor d’una altra
manera. A tots ens han abando-
nat algun cop.

–Les quatre protagonistes del re-
partiment participen en culebrons.
L’star system català, ¿no està mas-
sa sobreexposat?
–Passa en tots els països, però com
que el nostre és tan petit...

–¿I seguirà patint tant a Ventdelplà?
–Uff, sí. El final el vam rodar la set-
mana passada. M’agrada molt aques-
ta trama de psicothriller que ha ad-
quirit amb la irrupció del mosso.

–¡És molt dolent! ¿No s’han queixat
els verdaders mossos?
–A mi, no. Però sí que ho ha fet algu-
na dona maltractada que vaig conèi-
xer per poder preparar el personat-
ge. «Tu te n’has recuperat molt
ràpid», em va criticar. És el que pas-
sa amb el timing de la tele.H




