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Reines noves, grans reines

L
a segona part del periple del cronista pel
Festival d’Òpera de Munic té com a
protagonistes dues veus de dona, una de
jove, enlairada ja en la jet set del
panorama líric, l’altra més veterana però
encara capaç de provocar un calfred amb

la seva veu. Dues reines del cant de generacions dife-
rents que van rebre les aclamacions entusiastes del
públic del Teatre Nacional de la capital bavaresa.
Parlem de Violeta Urmana i Edita Gruberova.

Urmana va ser la gran triomfadora de La forza del
destino, una de les noves produccions que
s’estrenaven aquest any en el marc del festival. La
soprano lituana domina el paper de Leonora amb
una autoritat que deixa estupefacte: amb un agut
cada cop més espectacular, amb una capacitat
impressionant per apianar una veu que no és pas
petita, Urmana, a més, va creixent com a intèrpret,
i el fraseig tan aplicat com genèric de fa uns anys
va donant pas a una més gran implicació
psicològica amb els papers que interpreta. Al seu
costat, Franco Farina: als que recordin la seva
recent presència al Liceu com a Calaf no els
estranyarà que parlem de la trompeteria del tenor i
dels seus aguts llançats com canonades, però
Alvaro requereix una mica més de subtileses i les
seves arrossegades de so de vegades cansen.

Llàstima que el seu antagonista, Don Carlo di
Vargas, fos un Mark Delavan de veu mat i engolada,
que intentava sempre demostrar, això sí, que tenia
tants aguts com el seu company. Un venerable Kurt
Moll, un dels grans baixos del darrer terç del segle
XX, va ser un Padre Guardiano de gran noblesa,
Dagmar Peckova va exhibir una notòria escissió
entre els registres com a
Preziosilla i Franz-Josef
Kapellmann va ser un correcte
Fra Melitone. Tot i que el seu
nom no sona tant com altres,
Fabio Luisi és un dels millors
directors que l’operòfil es pot
trobar avui dia en un teatre. A
Munic tenia a la seva
disposició un cor i una
orquestra de luxe, la qual cosa
no rebaixa l’apreciació d’una
versió que va evitar el perill de
dispersió d’aquest títol, i li va
conferir a més un
tremendisme melodramàtic
que va esclatar amb tota la
força al darrer acte.

La producció de David Alden
era presidida per un gran
quadre de Joachim Patinir,
Creuant la llacuna estígia, amb
l’embarcació de Caront al bell
mig de les aigües, entre un
paisatge paradisíac i un món
dominat per la devastació i els
monstres infernals. Quin
rumb prendrà? A vegades, el
camí d’una vida es desvia pels
motius més absurds, com en
l’òpera de Verdi, on un
accident desgraciat
desencadena una tragèdia
irrefrenable que s’estén pel
temps i l’espai. En aquest
sentit, la proposta d’Alden va
ser exemplarment duta a
terme amb una direcció
d’actors de gran precisió i una
gran fluïdesa en l’imparable
ritme dramàtic afavorit per la
desaparició de cesures entre
escenes, gràcies al decorat
mòbil de Gideon Davey.
L’abstracció que hi dominava,
amb ecos de Vasarely,
contrastava amb un vestuari
que evocava l’Amèrica del XIX,

mentre Alden no es va deixar estar de fer tirades
anticlericals i antibèl·liques, amb un Rataplan
convertit en un cor de deportats entre reixes.

LA FEBLESA DEL PODER
El Liceu considera que no paga la pena representar
Roberto Devereux. L’Òpera Estatal de Baviera sí que
creu que l’òpera de Donizetti té força dramàtica.
Qui té raó? Munic, esclar. Estrenada el 2004, la
producció de Christof Loy proposa una lectura
moderna en la ubicació temporal sense trair el fons
de la trama. Fugint de les perruques i dels fastos
elisabetians, Loy i el dissenyador Herbert Murauer
ens transporten a una gran sala del poder plena de
funcionaris i alts càrrecs, tots amb l’avorrit vestit
gris dels que manen, un punt de confluència
d’intrigues i passions que tenen com a epicentre
una Elisabetta semblant a una Thatcher. La
disjuntiva entre poder i amor serà fatal per a ella i
desembocarà en una espiral de violència (les
tortures a Roberto) i de follia: Elisabetta es desprèn,
derrotada, de la seva perruca, de la seva falsa
joventut, de les seves falses il·lusions.

Es podrà fer una llarga llista dels defectes i dels
tics del bel canto versió Gruberova, però, com tantes
altres vegades, a la llarga l’única resposta davant la
cantant eslovaca és la capitulació. Amb les seves
floritures, pianíssims eteris, emblanquiments de la
veu i sobreaguts endurits però mantinguts amb
una facilitat encara avui en dia insultant, sovint
s’oblida que Gruberova també és una formidable
actriu, culminant en l’escena final abans
comentada. La tristesa insondable de l’ària Vivi,
ingrato i l’horror davant la tragèdia de la cabaletta
Quel sangue versato van ser un d’aquells moments
que queden gravats en la memòria.

Només el Roberto de Zoran Todorovich
desentonava en el repartiment. El Nottingham
d’Albert Schagidullin li podia haver donat alguna
classe de fraseig, així com la Sara impecable de
Jeanne Piland. Friedrich Haider va dirigir amb la
complaença que sol mostrar vers Gruberova, si bé
cal imputar-li una tendència a fer soroll i l’obtenció
del rendiment més baix de les forces del teatre en
les quatre funcions que vam veure. Per sort la reina
va regnar amb tot el seu poder.

Leonora davant la tomba del seu pare: Violeta Urmana va protagonitzar ‘La forza del destino’
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Edita Gruberova va triomfar de nou amb ‘Roberto Devereux’ a Munic
WILFRIED HÖSL 

DE MÚSICAQUADERN
X avier Cester


