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NO SE PIERDAN ESTE MAGNIFICO MONTAJE DEL GRAN DIRECTOR DE
TEATRO QUE ES MARIO GAS DE L' ELISIR D' AMORE DEL GENIAL DONIZETTI
QUE VUELVE ESTE MES DE ENERO AL LICEO DE BARCELONA CON UNA
Lunes, 8 de enero de 2018
NO SE PIERDAN ESTE MAGNIFICO MONTAJE DEL GRAN DIRECTOR DE TEATRO QUE ES MARIO GAS
DE L' ELISIR D' AMORE DEL GENIAL DONIZETTI QUE VUELVE ESTE MES DE ENERO AL LICEO DE
BARCELONA CON UNA FANTASTICA JESSICA PRAT COMO ADINA PAPEL EN EL QUE DA TODA UNA
EXHIBICION VOCAL E INTERPRETATIVA ESTA EXTRAORDINARIA SOPRANO AUSTRALIANA. LA
PROPINA PARTICIPATIVA FINAL ANTOLOGICA. Publicado por narciso en 5:26 p. m.
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La fórmula de lelixir continua fent efecte
Lunes, 8 de enero de 2018
'L'elisir d'amore' ha tornat al Liceu de la mà de Mario Gas
Lelisir damore GRAN TEATRE DEL LICEU 7
DE GENER Molts teatres tenen en propietat produccions del repertori més popular, susceptibles de ser
protagonitzades sense complicacions per equips canviants de cantants i, per tant, aptes per ser reposades
amb regularitat. Quan la temporada, com és el cas del Liceu, és més curta de títols que en altres coliseus,
loportunitat de la reposició és més discutible. ¿El nou equip vocal la justifica? ¿Ha passat prou temps des de
lanterior encarnació? Quatre anys i mig després de lúltima visita, Lelisir damore tornava al teatre de la
Rambla, el primer dels tres Donizetti (el segon és dimecres) duna programació desequilibrada. La culpa,
tanmateix, no és de la inoxidable producció de Mario Gas, que manté tot lencant duna amable comèdia
neorealista amb lombra inofensiva dels camicie nere , i encara amb capacitat dafegir nous gags: en el banquet
que obre lacte segon, tant el director descena com el dorquestra van fer cameos, amb el segon marxant ràpid
cap al fossat per posar ordre a lorquestra. Ramón Tebar va menar amb bon pols la representació, atent al
ritme guspirejant de la farsa i a les efusions sentimentals. Una reposició de Lelisir damore sha de justificar,
tanmateix, per les veus, i enguany la clara triomfadora va ser Jessica Pratt. Les credencials belcantistes de
la soprano australiana van quedar paleses al llarg de la funció, però algun sobreagut afegit aquí i allà donava
pistes que aquesta decidida Adina es mostraria més còmoda en les floritures més alambinades. I així va ser
en un Prendi, per me sei libero que Pratt va ornamentar a plaer. Aquest festival va arribar després de la
melosa Una furtiva lagrima dun Pavol Breslik de cant sempre elegant, un Nemorino tendre i apocat a qui
faltava un volum més generós. Paolo Bordogna va tenir tota la fatxenderia de Belcore, llastada per una afinació
imprecisa, mentre que Roberto de Candia va ser un Dulcamara sense exageracions bufonesques i Mercedes
Gancedo, una precisa Giannetta.
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Pavol Breslik i Jessica Pratt, protagonistes de lòpera de Donizetti.
Lunes, 8 de enero de 2018
'L'elisir d'amore' ha tornat al Liceu de la mà de Mario Gas
Lelisir damore GRAN TEATRE DEL LICEU 7
DE GENER Molts teatres tenen en propietat produccions del repertori més popular, susceptibles de ser
protagonitzades sense complicacions per equips canviants de cantants i, per tant, aptes per ser reposades
amb regularitat. Quan la temporada, com és el cas del Liceu, és més curta de títols que en altres coliseus,
loportunitat de la reposició és més discutible. ¿El nou equip vocal la justifica? ¿Ha passat prou temps des de
lanterior encarnació? Quatre anys i mig després de lúltima visita, Lelisir damore tornava al teatre de la
Rambla, el primer dels tres Donizetti (el segon és dimecres) duna programació desequilibrada. La culpa,
tanmateix, no és de la inoxidable producció de Mario Gas, que manté tot lencant duna amable comèdia
neorealista amb lombra inofensiva dels camicie nere , i encara amb capacitat dafegir nous gags: en el banquet
que obre lacte segon, tant el director descena com el dorquestra van fer cameos, amb el segon marxant ràpid
cap al fossat per posar ordre a lorquestra. Ramón Tebar va menar amb bon pols la representació, atent al
ritme guspirejant de la farsa i a les efusions sentimentals. Una reposició de Lelisir damore sha de justificar,
tanmateix, per les veus, i enguany la clara triomfadora va ser Jessica Pratt. Les credencials belcantistes de
la soprano australiana van quedar paleses al llarg de la funció, però algun sobreagut afegit aquí i allà donava
pistes que aquesta decidida Adina es mostraria més còmoda en les floritures més alambinades. I així va ser
en un Prendi, per me sei libero que Pratt va ornamentar a plaer. Aquest festival va arribar després de la
melosa Una furtiva lagrima dun Pavol Breslik de cant sempre elegant, un Nemorino tendre i apocat a qui
faltava un volum més generós. Paolo Bordogna va tenir tota la fatxenderia de Belcore, llastada per una afinació
imprecisa, mentre que Roberto de Candia va ser un Dulcamara sense exageracions bufonesques i Mercedes
Gancedo, una precisa Giannetta.
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La fórmula màgica
Martes, 9 de enero de 2018
El Liceu ple de gom a gom. Al vestíbul, desfilada de personalitats diverses, com ara lantic director Joan
Matabosch, com si es tractés de lobertura de temporada. Al bell mig, abraçada entre el director general (que
sacomiada al març del càrrec), Roger Guasch, i el delegat del Gobierno, Enric Millo, que el dia anterior havia
fet campana al lliurament dels premis Josep Pla i Nadal, però que al Liceu i al Cercle del Liceu, bien sûr es
nota que shi sent com a casa. I és que en cartellera, diumenge a la tarda, hi havia lestrena duna de les obres
de més èxit de tots els temps Lelisir damore , de Gaetano Donizetti (amb la producció de Mario Gas), que,
malgrat la seva antiguitat i les vegades que lhan reposat, conserva la gràcia inicial. Però, sobretot, hi havia
molta expectació per veure debutar laustraliana Jessica Pratt en el paper dAdina, i, en aquest sentit, la soprano
no va decebre gens ni mica. Va brodar el personatge tant en laspecte vocal amb unes floritures hipnòtiques
i espurnejants com en laspecte interpretatiu. Pratt va ser una Adina orgullosa i altiva, però també juganera i
seductora a mesura que avançava la trama. Acostumada a fer papers tràgics, Pratt va demostrar que també
pot posar-se un vestit de flors i fer de múrria camperola cobejada. Malgrat lestampat, la seva impressionant
veu, que es ramifica per moments en unes figures impossibles, fa oblidar tota la resta. Com passa darrerament
al Liceu, però (penso en el darrer Tristany i Isolda , amb Iréne Theorin i Stefan Vinke), la soprano va eclipsar
a tots els nivells el seu partenaire , aquí leslovè Pavol Breslik, que cantava per primer cop al Liceu. Amb un
timbre de veu bell i melós, li faltava per moments potència i... no, no va entonar cap bis d Una furtiva lacrima
. Mercedes Gancedo va ser una estupenda Giannetta i Paolo Bordogna, un Belcore que va anar creixent en
solvència vocal. Dulcamara, el veterà Roberto de Candia, feia i desfeia tal com li semblava per coronar una
representació reeixida. Lelisir es representa fins al 28 de gener i ofereix ben bé la fórmula màgica per riure
en uns dies que són, més aviat, per al drama.
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La fórmula màgica
Martes, 9 de enero de 2018
9/1/2018 | Programa: 'L'elisir d'amore', de Gaetano Donizetti Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu El Liceu
ple de gom a gom. Al vestíbul, desfilada de personalitats diverses, com ara lantic director Joan Matabosch,
com si es tractés de lobertura de temporada. Al bell mig, abraçada entre el director general (que sacomiada
al març del càrrec), Roger Guasch, i el delegat del Gobierno, Enric Millo, que el dia anterior havia fet campana
al lliurament dels premis Josep Pla i Nadal, però que al Liceu i al Cercle del Liceu, bien sûr es nota que shi
sent com a casa. I és que en cartellera, diumenge a la tarda, hi havia lestrena duna de les obres de més èxit
de tots els temps Lelisir damore, de Gaetano Donizetti (amb la producció de Mario Gas), que, malgrat la seva
antiguitat i les vegades que lhan reposat, conserva la gràcia inicial. Però, sobretot, hi havia molta expectació
per veure debutar laustraliana Jessica Pratt en el paper dAdina, i, en aquest sentit, la soprano no va decebre
gens ni mica. Va brodar el personatge tant en laspecte vocal amb unes floritures hipnòtiques i espurnejants
com en laspecte interpretatiu. Pratt va ser una Adina orgullosa i altiva, però també juganera i seductora a
mesura que avançava la trama. Acostumada a fer papers tràgics, Pratt va demostrar que també pot posar-se
un vestit de flors i fer de múrria camperola cobejada. Malgrat lestampat, la seva impressionant veu, que es
ramifica per moments en unes figures impossibles, fa oblidar tota la resta. Com passa darrerament al Liceu,
però (penso en el darrer Tristany i Isolda, amb Iréne Theorin i Stefan Vinke), la soprano va eclipsar a tots els
nivells el seu partenaire, aquí leslovè Pavol Breslik, que cantava per primer cop al Liceu. Amb un timbre de
veu bell i melós, li faltava per moments potència i... no, no va entonar cap bis dUna furtiva lacrima. Mercedes
Gancedo va ser una estupenda Giannetta i Paolo Bordogna, un Belcore que va anar creixent en solvència
vocal. Dulcamara, el veterà Roberto de Candia, feia i desfeia tal com li semblava per coronar una representació
reeixida. Lelisir es representa fins al 28 de gener i ofereix ben bé la fórmula màgica per riure en uns dies que
són, més aviat, per al drama. Valèria Gaillard El Punt / Avui
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Vell conegut elixir al Liceu
Martes, 9 de enero de 2018
Pocs dies després de lanunci de Roger Guasch , que deixarà vacant el despatx de la direcció general del
Liceu, el teatre de La Rambla tornava a acollir un dels seus muntatges més exitosos, Lelisir damore de Gaetano
Donizetti .
Com aquella vella, coneguda olor de Benet i Jornet, ha tornat al Liceu aquell vell, conegut
muntatge de Lelisir damore signat per Mario Gas i que el teatre de La Rambla ha presentat per tercera vegada
(quarta si es compta la seva programació al Liceu exiliat per lincendi), a banda de les seves exitoses funcions
al Grec i a Peralada. Un clàssic, que manté viva la seva frescor, amb alguns gags afegits i amb una curiosa
sensació per part de qui signa aquestes línies: mandra al principi, comoditat en ple espectacle i sensació de
bon rotllo al final, gràcies a la guspirejant tasca de Gas i del seu equip-família. Defensava la cosa orquestral
Ramon Tebar , amb tendència al so gruixut (Donizetti demana una altra cosa) i a tapar algunes veus. I amb
una primera part poc subtil, llegida des dun únic pla, amb resposta corresponent per part duna orquestra
correcta i prou. Bé el cor, amb els vicis i les virtuts de sempre al servei duna partitura que la formació coral
de la casa deu conèixer del dret i del revés. Jessica Pratt és una soprano dorigen anglès, criada a Austràlia
i amb residència italiana, que debutava en el paper dAdina amb aquest muntatge. Es mou bé per lescenari i
es fa seu el paper als cinc minuts, amb llicències canores de risc però que va superar amb nota, especialment
al segon acte, amb un final espectacular gràcies a agilitats i sobreaguts de collita pròpia. Pavol Breslik és
un tenor de timbre poc personal, de volum just i una mica opac en lemissió. Tanmateix, el fraseig i les agilitats
funcionen i la seva furtiva lagrima va complir amb lexpedient, si bé el seu Nemorino és una mica de passaque-the-vist. Roberto De Candia se les sap totes com a Dulcamara el paper és un bombó- i, juntament amb
Pratt, és qui va robar la funció (parlem de lestrena). No és un baix de veu fosca i sallunya volgudament dels
tics de la tradició, cosa que sagraeix a lhora de donar varietat a un arquetipus de vegades massa esclau dels
il·lustres precedents que lhan encarnat. Paolo Bordogna no va fer tanta sort com a Belcore. És un eficaç
Miles Gloriosus des del punt de vista actoral, però la veu trontolla enmig de passatges de dubtosa afinació,
sobretot en lària de sortida. Per la seva banda, Mercedes Gancedo continua amb la seva carrera ascendent,
gràcies a una Giannetta que demostra que la jove soprano argentina està cridada a fer grans coses. El dia
de lestrena, planava un ambient fred a linici de la funció: públic ocasionalment despistat, encara a mig pair el
tortell de Reis, i amb la recent notícia del final detapa de Roger Guasch com a director general del Liceu. Els
vapors dulcamàrics van animar lambient, tot i que no van guarir la tos dun sector despectadors entestats a
no usar els mocadors per llançar els seus virus i bacteris. Dulcamara tampoc no ens va ajudar a veure clar
el futur en la gestió i el rumb artístic del Liceu. Caldrà seguir esperant.
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