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Xavier Cester De com la repesca de diversos espectacles
de finals del 2006 evidencia la multiplicitat
d’estils vigent avui en el món de l’òpera

Oasis al desert

U
na mirada sobre al-
guns espectacles vis-
tos a finals del 2006
pot fer pensar que la
Manon Lescaut del

Liceu és un oasi al desert, una
proposta que no busca segones ni
terceres lectures, sinó la fidelitat
a les intencions dels autors,
enmig de la planura inhòspita de
les versions trencadores que do-
minen el panorama actual. Esclar
que, com en l’òpera de Puccini,
aquesta percepció neix d’un greu
error geogràfic: el desert de Loui-
siana on mor Manon no existeix,
com tampoc existeix un desert
operístic pel qual ha de transitar
el sofert aficionat. Al contrari, la
pluralitat d’idees i estils cada cop
és més la norma; el que importa
és saber distingir la realitat del
miratge, saber si un muntatge,
tradicional o trencador, explica al-
guna cosa interessant. Liliana Ca-
vani sí que ho fa a Manon Les-
caut, Peter Mussbach també (amb
alguna reserva) al Doktor Faust
de Busoni a la Staatsoper de Ber-
lín, no tant Nicolas Joel a Les con-
tes d’Hoffmann al Real i gens ni
mica Francesca Zambello a la
nova Carmen del Covent Garden.

Més enllà de detalls de color
que arriben al kitsch, Zambello
eludeix fer qualsevol aposta in-
terpretativa sobre els protagonis-
tes de l’òpera de Bizet. De fet, va
ser un crim que no tragués més
profit de dos intèrprets tan gua-
pos com Anna Caterina Antonac-
ci i Jonas Kaufman. Si un mun-
tatge terrible és insuportable amb
cantants mediocres, per sort les
grans veus encara poden redimir
una producció insuficient, com va
ser el cas. Defugint tota vulgaritat
i grolleria, Antonacci va ser una

Carmen a punt de cruspir-se Don José; Jonas Kaufmann i Anna Caterina Antonacci, parella de guapos a Londres ■ CATHERINE ASHMORE

Carmen de sensualitat suggerent
i d’una intel·ligència canora que
va tenir el seu zenit en l’ària de les
cartes. Kaufman és un tenor que
no deixa de sorprendre en els re-
pertoris més dispars. La seva in-
confusible veu fosca és apta per
als pianissimos més eteris (com
el que va coronar una ària de la
flor immarcesible) i alhora té
l’empenta suficient per als esclats
més dramàtics de Don José. Insí-
pida en canvi la Micaëla de Norah
Amsellem i incòmode l’Escamillo

d’Ildebrando d’Arcangelo (cantar
dalt d’un cavall no inspira confi-
ança). L’únic retret que se li pot
fer a Antonio Pappano van ser els
talls, perquè la seva batuta va
combinar voluptuositat i tremp,
sempre en perfecte acord amb els
seus cantants.

Aquest semblava que no era el
cas de Renato Palumbo amb el
segon cast de Manon Lescaut, so-
bretot amb Maria Guleghina. El
director no va aturar l’orquestra
al final d’un In quelle trine morbi-

de de temps capriciosos i frasejat
de forma caòtica per la soprano, i
va frustrar així la possibilitat
d’aplaudiment. Deixant de banda
un vulgar capteniment escènic,
feia la impressió que, al voler
domar al màxim els seus impac-
tants recursos, Guleghina s’ofe-
gava en la seva mateixa veu i tren-
cava qualsevol semblança de línia.
En canvi, Marcello Giordani va
ser un Des Grieux d’impressio-
nant trompeteria i aguts impac-
tants com canonades.

El que importa és
saber diferenciar la
realitat del miratge,
saber si un
muntatge explica
alguna cosa
interessant

Quadern de música

Gent de la casa
@ Hi ha teatres que mantenen
l’esperit del que podem anomenar
cantants de la casa. El Liceu l’ha
anat perdent de forma progressi-
va, per això és bo retrobar-se amb
els incombustibles Josep Ruiz
com a fanaler o Enric Serra com
a Geronte, davant d’importacions
incomprensibles com el desafinat
Músic d’Agata Bienkowska. Per
descomptat, els teatres alemanys
de repertori encara mantenen
aquests equips, amb els seus
avantatges i inconvenients, pale-
sats en el Doktor Faust berlinès.
L’anul·lació del nou muntatge
anunciat de Stefan Bachmann va
fer que Peter Mussbach repes-
qués la seva producció salzbur-

guesa del 1999, visió glacial, alie-
nant i un xic avorrida sobre l’obra
mestra pòstuma de Busoni, amb
imatges, això sí, impressionants,
com aquest dimoni erigit en doble
del protagonista davant l’horitzó
sense final del viatge que és l’exis-
tència humana. Va ser Daniel Ba-
renboim qui va galvanitzar amb la
seva opulenta lectura la funció,
ara bé, l’argentino-israelià és un
director sense pietat amb els can-
tants, i el sòlid equip de la casa
(destaquem Roman Trekel com a
Faust i Jürgen Müller com a
Mephistopheles) va quedar sovint
sepultat per l’allau orquestral.

Peter Mussbach és intendent i
director artístic de la Staatsoper.

Un director d’escena radicalment
diferent, Nicolas Joel, serà el suc-
cessor de Gerard Mortier a
l’Òpera Nacional de París: un
home de teatre eficaç al lloc d’un
agitador brillant i polèmic. Els
seus Contes al Real no passaran
als annals, tampoc a nivell musi-
cal, amb una direcció mecànica
d’Emmanuel Villaume. Marcus
Haddock va ser un Hoffmann de
gran honestedat, però carisma li-
mitat, mentre que Desirée Ran-
catore enlluernava amb la piro-
tècnia d’Olympia. L’única que
quedarà en el record és l’Antonia
d’Inva Mula, encarnació abrusa-
dora, un veritable oasi en un de-
sert de grisor.La visió glacial de Peter Mussbach de ‘Doktor Faust’ ■ RUTH WALZ


