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Avorrit 'Roméo et Juliette' al Liceu

Jueves, 15 de febrero de 2018

Feia 33 anys que el Liceu no programava Roméo  et Juliette , òpera molt apropiada per recordar el bicentenari
del naixement de Charles Gounod , encara que Faust  fa també molt massa- que no es veu, sencera i
escenificada, a Barcelona.    Cal defensar amb bons arguments les bondats de la partitura de Gounod sobre
la tragèdia shakesperiana i Josep Pons , al capdavant de lorquestra titular del teatre barceloní, es va quedar
a mig camí. La cosa es va reduir a una simple lectura però, això sí, atenta al preciosisme inherent a la pàgina.
El que va faltar van ser el nervi i la brillantor en les tenses escenes entre Capulets i Montescos, amb un final
de tercer acte passat per aigua. El rendiment de la formació orquestral va ser de menys a més, amb un preludi
desigual i amb passatges posteriorment ben resolts. Encara que una mica apagat el principi, la tasca del cor
liceista també va acabar lluint, especialment en el quart acte, en lescena del casament entre Paris i Julieta.
La posada en escena de Stephen Lawless , amb vistosos decorat i figurins d Ashley Martin  Davis , situa lacció
original en el context de la Guerra de Secessió nord-americana. Lespai únic consisteix en un panteó, amb un
decorat que permet algunes obertures per donar pas a entrades i sortides de personatges. El concepte és
interessant perquè, a partir de les primeres imatges  lenterrament de Romeu i Julieta- la mort esdevé
omnipresent, a partir dun flashback prototípicament cinematogràfic, per la qual cosa les picades dullet a
lunivers del Griffith de The  bird of a nation  o fins i tot al Fleming de Gone with the wind  funcionen. Funcionen
en forma, però no en contingut, perquè aquí acaben les idees de lespectacle, coproduït amb lOpera de Santa
Fe.    Matisem: allà acaben les idees o les bones idees, perquè la irrupció duna estàtua de Cupidó al final del
primer acte provoca vergonya aliena, a la qual es suma la mala resolució de lescena dels duels entre Tybalt i
Mercutio i Romeo i Tybalt, amb una esgrima dels figurants molt millorable i sense sang ni violència. Anodí i
avorrit, en definitiva.    Sesperava amb ganes el debut dAida Garifullina  al Liceu en la pell de Julieta. No va
defraudar, al contrari: des de la seva primera intervenció, la veu de la soprano tàrtara va lluir en tota la seva
esplendor gràcies a un timbre i color preciosos, domini tècnic i sensibilitat al servei de lamant veronesa. Una
veu meravellosa en disc, però que en directe guanya molts enters. Al seu costat, el tenor albanès Saimir Pirgu
ja conegut al Liceu- va ser un Roméo ocasionalment de bon gust en les mitjanes veus, encara que latac a
lagut sona vociferant i amb poca subtilesa. Irregular, en definitiva.    Excel·lent el Mercutio, segur i ben projectat,
de Gabriel Bermúdez i molt correctes el Tybalt de David Alegret , el Capuleto de Rubén Amoretti  i el Frère
Laurent de Nicola Ulivieri , tot i que sense especial brillantor. Molt bé, en canvi, la Gertrude de Susanne
Resmark   i el Stéphano de Tara Erraught   encara que ¿calia contractar una cantant sueca i una altra irlandesa
per a aquests papers secundaris? ¿No tenim entre nosaltres un planter de veus prou solvent per brodar
aquests rols?
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El Liceu homenajea a Shakespeare en San Valentín

Jueves, 15 de febrero de 2018

Barcelona,  15 de febrero de 2018 (09:54 CET)    El  Día de los Enamorados  sirvió como fecha de estreno
en el Liceu de la historia de amor más trágica y popular del imaginario literario occidental. La adaptación de
Charles Gounod  de la shakesperiana  Romeo et Juliette  arrancó ante un teatro lleno hasta los topes que
disfrutó con la dirección musical de  Josep Pons  y  la puesta en escena de  Stephen Lawless .    La ópera
en cinco actos inauguró la primera de sus ocho representaciones y contó con Aida Garifullina en el papel de
Julieta y Saimir Pirgu como Romeo , acompañados de Tara Erraught y Susanne Resmark como Stéphano y
Gertrude , respectivamente.    La tragedia coproducida con la californiana The Santa Fe Opera estará presente
en el Liceu hasta el domingo 4 de marzo , y todavía tiene entradas a la venta, pese a haber agotado casi el
90% de las localidades.    Pese a su inicio cómico, la obra va adaptando un tono cada vez más sombrío que
sin embargo proyecta un mensaje final de esperanza. Los problemas sociales, además, se dejan sentir durante
la narrativa de la ópera al transportar a los amantes de Verona al Estados Unidos de la guerra civil .    Tras
32 años de ausencia en el Liceu , el mayor éxito de Charles François Gounod ha vuelto a las tablas cumpliendo
las expectativas generadas. Con el 2018 empezado hace apenas un mes, Romeo et Juliette apunta a ser una
de las óperas de la temporada. Se proyectará, además, en los cines tras haber sido grabada en formato de
audio y vídeo 36
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Avorrit Roméo et Juliette' al Liceu

Jueves, 15 de febrero de 2018

15/2/2018 |    Programa: 'Roméo et Juliette' de Gounod    Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu    Feia 33 anys que
el Liceu no programava   Roméo  et Juliette , òpera molt apropiada per recordar el bicentenari del naixement
de   Charles Gounod , encara que   Faust  fa també molt massa- que no es veu, sencera i escenificada, a
Barcelona.    Cal defensar amb bons arguments les bondats de la partitura de Gounod sobre la tragèdia
shakesperiana i  Josep Pons , al capdavant de lorquestra titular del teatre barceloní, es va quedar a mig camí.
La cosa es va reduir a una simple lectura però, això sí, atenta al preciosisme inherent a la pàgina. El que va
faltar van ser el nervi i la brillantor en les tenses escenes entre Capulets i Montescos, amb un final de tercer
acte passat per aigua. El rendiment de la formació orquestral va ser de menys a més, amb un preludi desigual
i amb passatges posteriorment ben resolts. Encara que una mica apagat el principi, la tasca del cor liceista
també va acabar lluint, especialment en el quart acte, en lescena del casament entre Paris i Julieta.    La
posada en escena de  Stephen Lawless , amb vistosos decorat i figurins d Ashley Martin   Davis , situa lacció
original en el context de la Guerra de Secessió nord-americana. Lespai únic consisteix en un panteó, amb un
decorat que permet algunes obertures per donar pas a entrades i sortides de personatges. El concepte és
interessant perquè, a partir de les primeres imatges  lenterrament de Romeu i Julieta- la mort esdevé
omnipresent, a partir dun  flashback  prototípicament cinematogràfic, per la qual cosa les picades dullet a
lunivers del Griffith de  The  bird of a nation  o fins i tot al Fleming de  Gone with the wind  funcionen. Funcionen
en forma, però no en contingut, perquè aquí acaben les idees de lespectacle, coproduït amb lOpera de Santa
Fe.    Matisem: allà acaben les idees o les  bones  idees, perquè la irrupció duna estàtua de Cupidó al final
del primer acte provoca vergonya aliena, a la qual es suma la mala resolució de lescena dels duels entre
Tybalt i Mercutio i Romeo i Tybalt, amb una esgrima dels figurants molt millorable i sense sang ni violència.
Anodí i avorrit, en definitiva.    Sesperava amb ganes el debut  dAida Garifullina  al Liceu en la pell de Julieta.
No va defraudar, al contrari: des de la seva primera intervenció, la veu de la soprano tàrtara va lluir en tota la
seva esplendor gràcies a un timbre i color preciosos, domini tècnic i sensibilitat al servei de lamant veronesa.
Una veu meravellosa en disc, però que en directe guanya molts enters. Al seu costat, el tenor albanès  Saimir
Pirgu   ja conegut al Liceu- va ser un Roméo ocasionalment de bon gust en les mitjanes veus, encara que
latac a lagut sona vociferant i amb poca subtilesa. Irregular, en definitiva.    Excel·lent el Mercutio, segur i ben
projectat, de  Gabriel Bermúdez  i molt correctes el Tybalt de  David Alegret , el Capuleto de  Rubén Amoretti  i
el Frère Laurent de  Nicola Ulivieri , tot i que sense especial brillantor. Molt bé, en canvi, la Gertrude de
Susanne Resmark   i el Stéphano de  Tara Erraught   encara que ¿Calia contractar una cantant sueca i una
altra irlandesa per a aquests papers secundaris? ¿No tenim entre nosaltres un planter de veus prou solvent
per brodar aquests rols?    Jaume Radigales  Núvol
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Anodino 'Romeo y Julieta' en el Liceu

Jueves, 15 de febrero de 2018

La fresca y radiante Aida Garifullina y un irregular Saimir Pirgu destacan en un montaje carente de tensión
dramática Hubo que esperar al final para que la tragedia de los amantes de Verona acabara manifestándose
en toda su plenitud. La gran carga emotiva de la muerte de Romeo y Julieta, expresada en el aria Consolé-
toi, pauvre âme con ambos abrazados en el panteón de los Capuleto, fue recibida con alivio tras un anodino
y tedioso desarrollo de los primeros actos del montaje de Stephen Lawless carentes de la tensión dramática
que requiere la obra de Charles Gounod, basada en el texto de Shakespeare. Aun así, el Liceu aplaudió a
los protagonistas, pero sobre todo a Aida Garifullina. El cristalino, fresco y siempre controlado timbre de la
soprano tártara, idóneo por su edad (30 años) y fuerza expresiva para encarnar a la heroína, fue lo mejor de
una noche lastrada por una puesta en escena a la que le costaba arrancar. La cantante, apadrinada por
Plácido Domingo (ganó su concurso Operalia) y por Valery Gergiev, exhibió las cualidades que le han llevado
a ser una de las futuras estrellas de la lírica. Está por ver si será la nueva Netrebko, como apuntan algunos,
porque eso depende de la correcta administración de su instrumento vocal, pero de momento progresa
adecuadamente.  En su debut en el Gran Teatre convenció por la seguridad y sensibilidad que transmitió tanto
en los momentos de ingenuidad de su personaje como en los de mayor exigencia dramática y canora. Desplegó
su bella coloratura en la mejorable aria/vals Je veux vivre y se ensambló bien en los largos duetos con Saimir
Pirgu (Romeo), aunque no siempre funcionó la química entre ellos.  Guerra de secesión norteamericana   El
ascendente tenor albanés, de 36 años, tiene un buen color de voz pero empezó inseguro. En la ensoñadora
aria Ah, léve toi soleil, la mente del público se trasladó, sin necesidad de ir a los años gloriosos de Kraus, a
las recientes versiones de Flórez o Beczala. Le costó también hacerse oír en la dulcísima Va! Repose en paix
sommeille!, pero fue mejorando hasta alcanzar su nivel más alto en los dos últimos actos. Del discreto reparto
de secundarios destacaron el Mercutio de Gabriel Bermúdez, la presencia escénica y buen timbre de David
Alegret (Tybald), Susanne Resmark (Gertrude), Tara Erraught (Stéphano), Nicola Ulivieri (un convincente
Frère Laurent), Rubén Amoretti (cabeza de familia de los Capuleto) y Stefano Palatchi (Duque de Verona).
Josep Pons, al frente de la orquesta, ofreció una versión refinada de la partitura orientada a resaltar los
cromatismos de la obra con momentos muy logrados. Estuvo, eso sí, muy atento a no sobrepasar con la
sonoridad orquestal a las voces. El coro cumplió, luciendo en en las escenas de la fallida boda de Julieta con
Paris (Isaac Galán).  Lawless recrea la acción en la guerra de secesión norteamericana. El vestuario y artilugios
como las tiendas de campaña intentan proyectar una visión de la trama en los tiempos de Lo que el viento
se llevó, pero la idea de equiparar la lucha de esos bandos con la de los enfrentamientos de Montescos y
Capuletos se disuelve como un azucarillo. La mente del espectador se centra rápidamente en el peso del
drama de los amantes desgraciados y se olvida de innecesarios inventos. Lo mejor es la ubicación del marco
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escénico en un cementerio, con paredes llenas de tumbas. Es un buen recurso para simbolizar la
omnipresencia de una muerte anunciada. Sobran elementos cursis como la estatua de Cupido y poco
trabajadas acciones de esgrima, y falta violencia, odio y sangre en la pugna entre contrarios. Una lástima
porque con los mimbres disponibles se podía haber construido un mejor cesto.
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Romeu i Julieta sestimen i moren sense esma

Jueves, 15 de febrero de 2018

La passió brilla per la seva absència en el retorn de lòpera de Gounod al Liceu         Roméo et Juliette.  Gran
Teatre del Liceu.  14 de febrer    Dos joves pertanyents a famílies violentament enfrontades senamoren i
moren. Aquest simple canemàs argumental ha permès infinitud dadaptacions en contextos històrics diversos,
com la que realitza Stephen Lawless en el muntatge de Roméo et Juliette de Gounod que el Liceu ha coproduït
amb The Santa Fe Opera. El marc ja no és la Verona medieval, sinó els Estats Units en plena Guerra Civil,
tot i que aquí es barallen blaus i rojos. Un marc plausible dominat per lespectacular vestuari, sobretot el femení,
dAshley Martin Davis, que feia pensar que en qualsevol moment Scarlett Capulet i Rhett Montagu es
passejarien pel mausoleu curull de tombes que formava el decorat creat pel mateix dissenyador. Aquest espai,
al qual la il·luminació de Mimi Jordan Sherin intentava amb èxit variable aportar una mica de varietat,
exemplificava la segona idea motriu del muntatge, el pes omnímode de la mort. Per desgràcia, un llenguatge
teatral apàtic, dun convencionalisme mal aplicat i sense enginy, va contribuir de manera decisiva que la sang
no corregués per les artèries de la representació. No va ser, amb tot, lúnic llast.    Gounod va bastir la seva
partitura, duna profusió melòdica irresistible, al voltant de quatre duos dels protagonistes que retrataven, amb
sentit i sensibilitat, levolució del seu amor. Ai las, la química entre la Juliette i el Roméo liceistes va ser escassa.
Aida Garifullina posseeix una veu cristal·lina i una tècnica impecable que li permeten navegar amb èxit per
les agilitats del vals Je veux vivre , uns recursos que, amb tot, arribaven al límit en els més dramàtics dos
últims actes, sobretot en un Amour, ranime mon courage que, com recorda Jaume Tribó al programa de mà,
mai abans shavia cantat al Liceu (el preu va ser escurçar la Nuit dhyménée ?). Lemoció només aflorava de
tant en tant en el cant sempre controlat de la soprano russa, característica que compartia amb un Saimir Pirgu
que, sobre el paper, tenia tots els atots per ser un òptim Roméo. La seducció del timbre i la seguretat de lagut
(incloent-hi algun do no escrit) no van ser suficients per compensar un fraseig intermitent que es refugiava en
excés en les mitges veus. La delicadesa és una cosa, lesllanguiment una altra.    Entre la resta de lextens
repartiment, només Tara Erraught amb la xamosa cançó de Stéphano i, en part, el solemne Frère Laurent
(convertit pel muntatge en cirurgià de campanya) de Nicola Ulivieri es van escapar de lensopiment que es va
escampar per la representació. Ensopiment que també va afectar la versió dun Josep Pons a qui molts no
devien esperar en aquest repertori. El refinament de lescriptura de Gounod va trobar una bona resposta duna
orquestra que està consolidant la seva progressió qualitativa (el cor, per contra, va començar de manera
preocupant, amb un so aspre i inestable), però el discurs fluïa sense esma ni tensió. Després de 32 anys
dabsència, Roméo et Juliette mereixia més dosis de passió veritable.
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Sempre se sacrifica la dansa: per què?

Viernes, 16 de febrero de 2018

Nit agredolça, dimecres, a lestrena de Roméo et Juliette de Gounod al Gran Teatre del Liceu. Amb les veus
principals, cap problema. En canvi, la posada en escena (Stephen Lawless) era insulsa i plena de tòpics (per
exemple, van plantar una estàtua de Cupido a lescenari per si no havíem capit la història). I el pitjor: van
eliminar les parts de ballet, el vals i linterludi orquestral, una pràctica malauradament habitual al Liceu. I més
greu encara, en aquesta producció fan ballar el cor amb un resultat més que dubtós. És cert que les faldilles
amb mirinyac tampoc faciliten gaire els moviments a les àgils cantants ehem!del cor, com tampoc les espases
dels cantaires soldats. Si us plau: a cadascú la seva especialitat.
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Un Romeu i Julieta que sedueix però no enamora

Viernes, 16 de febrero de 2018

  Antoni Garcés. Barcelona El Romeu i Julieta de Gounod arrenca al Liceu un dia de Sant Valentí amb laforament
ple a vessar, amb una posada en escena en coproducció amb el festival dòpera de Santa Fe i amb el debut
al teatre barceloní de la soprano Aida Garifullina. Roméo et Juliette és una òpera en cinc actes que es va
estrenar labril de 1866 al Théâtre Lyrique de Paris. Gounod és el gran hereu de la tradició de la Grand Opera
francesa de Meyerbeer, Halévy i Auber i a Roméo et Juliette trobem tot un seguit delements característics del
gènere com lestructuració en cinc actes, els grans moments corals, el discurs musical continu o la incorporació
de números de ballet que en aquesta producció han sigut eliminats. Roméo et Juliette és la novena òpera de
Gounod i la última de la que es podria considerar la seva etapa intermèdia i la seva música, tot i ser hereva
de la Grand Opera, ja comença a evolucionar cap a una forma més dramàtica i menys espectacular. Les
melodies daquesta obra són algunes de les millors del compositor, considerat com un músic molt seriós i amb
un gran coneixement de la història de la música que el va influir profundament com es pot escoltar al preludi
del primer acte on Gounod composa una fuga destil Bachià. A Barcelona es va interpretar per primera vegada
lany 1876 al Teatre Principal i no va ser fins al 1884 que es va estrenar al Gran Teatre del Liceu en italià on
des de llavors només sha interpretat 25 vegades. Aquestes funcions representen el debut al teatre de la
Rambla de la soprano russa Aida Garifullina que canta el paper de Juliette. La veu de Garifullina és idònia
per al paper però en molts moments no se la va notar còmoda, la sensació és com si no es deixés anar, i fins
i tot es va percebre alguna tibantor en alguna de les notes més agudes. La seva interpretació va millorar als
dos últims actes amb una gran interpretació de lària del quart acte i el duet final. Saimir Pirgu és Romeu i la
seva interpretació del paper està en la línia de les respectuoses amb lescola francesa de cant, buscant unes
sonoritats elegants i dolces amb alguns moments on la seva veu semblava que flotava sobre lorquestra en
uns pianíssims de gran efecte. Sembla, però, que no tot el públic va apreciar aquest intent del tenor albanès
dadequar-se a lestil de cant propi daquesta òpera ja que el cantant va rebre alguna mostra de desaprovació
després de la seva gran ària. En aquest repertori, que durant molts anys sha interpretat amb criteris diferents
dels originals, és habitual la polèmica quan un cantant decideix o no interpretar-ho a la manera del segle XX
amb un cant més heroic i propi del verisme. En tot cas Pirgu és un bon Romeu que també va millorant a
mesura que lòpera va avançar. El tenor barceloní David Alegret fa una bona interpretació de Tybalt tot i que
en algun moment (i és possible que fos a causa de la posada en escena) la seva veu no tenia la presència
suficient i es perdia. Susanne Resmark fa una bona interpretació de Gertrude i Tara Erraught ofereix una
simpàtica actuació de Stéphano. Nicola Uliveri és un bon Frère Laurent mentre que a Rubén Amoretti, que
va debutar al Liceu amb el Poliuto que es va fer aquest gener passat, li falta una mica de volum en la seva
interpretació de Capulet. Isaac Galán com a Pâris, Gabriel Bermúdez fent de Mercutio, Beñat Egiarte de
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Benvolio, Germán Olvera de Grégorio i Stefano Palatchi com a Duc de Verona acaben un repartiment que
sense ser espectacular compleix amb un Roméo et Juliette correcte. Josep Pons signa una bona direcció,
ràpida, però controlada i amb matisos sempre respectant als cantants i remarcant el caràcter líric i laire
afrancesat de la música de Gounod. Conxita García dirigeix el cor en una actuació suficient on donava la
sensació que en alguns moments la posada en escena els distreia en excés. La posada en escena de Stephen
Lawless compleix, no molesta però tampoc és genial tot i que en alguns moments veiem alguns intents fallits
de canviar largument com el capellà que passa a ser doctor sense massa sentit i alguns moviments escènics
sense gaire lògica. Lescenografia dAshley Martin Davis dóna la sensació de què perjudica la projecció de la
veu dels cantants en molts moments mantenint-los a la part del darrere de lescenari i envoltats per uns grans
murs. Sense ser una meravella aquest Roméo et Juliette es gaudeix i és una bona oportunitat per poder
escoltar una de les òperes franceses més importants i una de les obres mestres de Gounod que, per desgràcia,
i a diferència de Faust, laltra obra mestra del compositor francès, no és fàcil veure-la al Liceu.   _________
Roméo et Juliette / Charles Gounod / Gran Teatre del Liceu / Director descena: Stephen Lawless / Orquestra
Simfònica i Cor del Gran Teatre Liceu / Director musical: Josep Pons / Intèrprets: Aida Garifullina, Tara Erraught,
Susanne Resmark, Saimir Pirgu, David Alegret, Beñat Egiarte, Gabriel Bermúdez, Isaac Galán, Germán
Olvera, Ruben Amoretti, Nicola Ulivieri, Stefano Palatchi, Dimitar Darlev  / 14 de febrer de 2018 / 3 hores i 15
minuts (una pausa) www.liceubarcelona.cat
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Romeu i Julieta s'estimen i moren sense esma

Viernes, 16 de febrero de 2018

Dos joves pertanyents a famílies violentament enfrontades senamoren i moren. Aquest simple canemàs
argumental ha permès infinitud dadaptacions en contextos històrics diversos, com la que realitza Stephen
Lawless en el muntatge de Roméo et Juliette de Gounod que el Liceu ha coproduït amb The Santa Fe Opera.
El marc ja no és la Verona medieval, sinó els Estats Units en plena Guerra Civil, tot i que aquí es barallen
blaus i rojos. Un marc plausible dominat per lespectacular vestuari, sobretot el femení, dAshley Martin Davis,
que feia pensar que en qualsevol moment Scarlett Capulet i Rhett Montagu es passejarien pel mausoleu curull
de tombes que formava el decorat creat pel mateix dissenyador. Aquest espai, al qual la il·luminació de Mimi
Jordan Sherin intentava amb èxit variable aportar una mica de varietat, exemplificava la segona idea motriu
del muntatge, el pes omnímode de la mort. Per desgràcia, un llenguatge teatral apàtic, dun convencionalisme
mal aplicat i sense enginy, va contribuir de manera decisiva que la sang no corregués per les artèries de la
representació. No va ser, amb tot, lúnic llast.    Gounod va bastir la seva partitura, duna profusió melòdica
irresistible, al voltant de quatre duos dels protagonistes que retrataven, amb sentit i sensibilitat, levolució del
seu amor. Ai las, la química entre la Juliette i el Roméo liceistes va ser escassa. Aida Garifullina posseeix una
veu cristal·lina i una tècnica impecable que li permeten navegar amb èxit per les agilitats del vals Je veux vivre
, uns recursos que, amb tot, arribaven al límit en els més dramàtics dos últims actes, sobretot en un Amour,
ranime mon courage que, com recorda Jaume Tribó al programa de mà, mai abans shavia cantat al Liceu (el
preu va ser escurçar la Nuit dhyménée ?). Lemoció només aflorava de tant en tant en el cant sempre controlat
de la soprano russa, característica que compartia amb un Saimir Pirgu que, sobre el paper, tenia tots els atots
per ser un òptim Roméo. La seducció del timbre i la seguretat de lagut (incloent-hi algun do no escrit) no van
ser suficients per compensar un fraseig intermitent que es refugiava en excés en les mitges veus. La delicadesa
és una cosa, lesllanguiment una altra.    Entre la resta de lextens repartiment, només Tara Erraught amb la
xamosa cançó de Stéphano i, en part, el solemne Frère Laurent (convertit pel muntatge en cirurgià de
campanya) de Nicola Ulivieri es van escapar de lensopiment que es va escampar per la representació.
Ensopiment que també va afectar la versió dun Josep Pons a qui molts no devien esperar en aquest repertori.
El refinament de lescriptura de Gounod va trobar una bona resposta duna orquestra que està consolidant la
seva progressió qualitativa (el cor, per contra, va començar de manera preocupant, amb un so aspre i inestable),
però el discurs fluïa sense esma ni tensió. Després de 32 anys dabsència, Roméo et Juliette mereixia més
dosis de passió veritable.
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Roméo et Juliette, Charles Gounod

Viernes, 16 de febrero de 2018

Intèrprets:   Aida Garifullina, Tara Erraught, Susanne Resmark,   Saimir Pirgu, David Alegret, Benat Egiarte,
Gabriel Bermudez, Isaac Galán, German Olvera, Ruben Amoretti,    Nicola Ulivieri, Stefano Palatchi, Dimitar
Darlev  Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu  Direcció escènica: Stephen Lawless  Direcció
musical: Josep Pons  Gran Teatre del Liceu, 14 de febrer    Aquí teniu les darreres paraules del Príncep, a
lobra Romeo i Julieta de Shakespeare (trad. Salvador Oliva):    «Aquest matí ens aboca una pau tenebrosa;
de pena, el sol no ens vol ensenyar el rostre.  Anem, doncs, a parlar de les nostres desgràcies.  Els uns podran
ser perdonats, els altres no,  perquè mai cap història no ha estat més dolorosa  que aquesta, de Romeo i
Julieta .»    Charles Gounod, compositor que va néixer quan va sorgir el moviment romàntic francès, es va
inspirar, com molts altres artistes, en William Shakespeare i, deixant-se portar per la fascinació, va compondre
lòpera Roméo et Juliette en cinc actes, amb el llibret Jules Barbier i Michel Carré; la va estrenar el 1867, a
París, causant molts debats perquè les seves innovacions xocaven amb la tradició de la gran òpera. Amb tot,
Gounod, el representant del drama líric francès, refermà en les seves òperes, no solament les àries vocals
sinó la música simfònica i instrumental. Ho deixà tot escrit en el seu llibre autobiogràfic, Mémoires dun artiste
(1896).    ©A-Bofill     En aquesta coproducció de lÒpera de Santa de Fe (EUA) i el Gran Teatre del Liceu,
lacció se situa en el context de la Guerra Civil dels Estats Units. Stephen Lawless ha construït una escenografia
funesta amb unes parets plenes de nínxols acolorida amb el gris, que domina lescenari al llarg de tota lòpera,
i el blau i el vermell del vestuari que duen les dues famílies respectives: els Capulet de la Julieta i els Montagut
de Romeu.  Resumint, poc atractiu visual dun muntatge massa conservador de Lawless, per a un tema molt
anguniós: lodi aixafa lamor i tot sencamina irremeiablement cap a la mort. Cap concessió, doncs, al
romanticisme de fulletó. Pel que veiem, els temps actuals no són pas millors que els que va descriure
Shakespeare.  La gran sensibilitat musical de Gounod, reflectida en les refinades melodies i les elegants
harmonies, la vàrem poder gaudir de la mà del mestre Josep Pons que, amb una orquestra ben equilibrada,
ens va endinsar per terra endins amb els innegables recursos orquestrals de Gounod.  La magnifica soprano
Aida Garifullina, una Julieta extraordinària, mostrà, entre moltes altres coses, la seva dolça expansió
comunicativa. Romeu, en la veu del tenor Saimir Pirgu, amb un timbre seductor, va posar lèmfasi en lactuació
dramàtica. Dels cantants secundaris cal remarcar lactuació de lStéphano, en la veu de la debutant Tara
Erraught, amb una veu molt ben projectada, i la musicalitat impecable de Nicola Ulivieri.  El Cor del Gran
Teatre del Liceu va donar una altra lliçó de bon gust musical. Conxita García està realitzant una excel·lent
tasca al capdavant de les veus del cor.    Text: Carme Miró
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El gran atractiu, la raó principal, era el debut de la soprano Aida Garifullina.

Sábado, 17 de febrero de 2018

Un començament espectacular, ben resolta dramàticament la transformació del funeral en el ball de disfresses
on comença la tragèdia romàntica per excel·lència             Liceu.- La grisor dun mur de nínxols rodeja els dos
taüts que presideixen lescenari. Un flashback . És el final de la coneguda llegenda dels amants de Verona,
de Roméo et Juliette , que va immortalitzar William Shakespeare. Podríem discutir el verb, perquè a hores
dara si alguna de les obres del bard ha perdut pistonada al llarg dels anys, ha estat, sens dubte, aquesta,
sobretot pel que fa sobre els escenaris teatrals, mentre que la resta, any rere any, van guanyant terreny sense
donar possibilitats a loblit. Lòpera de Gounod, val a dir que feia més de trenta anys que no es representava
al Liceu. Va ser lany 1985, amb Alfredo Kraus al capdavant del repartiment, i, per tant, va ser un èxit
incontestable. Del muntatge que ens ocupa, el gran atractiu, la raó principal, era veure en directe el debut
barceloní de la soprano Aida Garifullina en el paper de la desgraciada amant, i no va decebre en absolut. Va
ser lestrella de la funció a partir de Ah! Je veux vivre dans ce rève , on va deixar ben clar que havia vingut a
triomfar, rubricant amb Amour ranime mon courage , que sha incorporat de bell nou a la representció. Va ser
un començament espectacular, ben resolta dramàticament la transformació del funeral en el ball de disfresses
on començarà la tragèdia romàntica per excel·lència. El presagi dun vespre memorable va ser un miratge,
gairebé fugaç.    El color principal era el gris, una decisió cromàtica acceptable i fins i tot lògica, però que ho
va emboirar tot, de manera que ni sesbrinava la química entre els dos protagonistes, ni la passió, ni la joia,
com tampoc no traspassava lescenari el combat tribal de cases riques, els Capulets i els Montagús, els
canamunts i canavalls de Verona, transformats per llicència poètica en unionistes i confederats per part del
director artístic, amb la quartada de lanacronisme musical dels valsos que adornen lespectacle. La raó de la
grisor, de la manca democions que hauria de transmetre la música, no té res a veure amb aquesta
circumstància. És un tot plegat que no treu cap, que ho fa poc creïble. Isaac Galan com a Pâris semblava que
estava actuant en una pel·lícula de cinema mut, naturalment de The Birth of a Nation ; de la immensa aparició
escultòrica de Cúpid i les reverències que li fa Roméo, millor ni parlar-ne, mentre que, estèticament, en el
moment que comença a clarejar la nit de noces, és clar que ambdós protagonistes no estaven gaire còmodes,
per dir-ho duna manera suau. Ens quedava la música, de la diva ja està dit, una meravella. Color, matisos,
tècnica, potència tot de primer nivell. Saimir Pirgu feia el Romeu, i va estar a laltura de la seva partenaire ,
amb un Va! Repose en paix emotiu, molt expressiu a la part central i millorable en els aguts, mentre que entre
els secundaris cal destacar Tara Erraught i Dimitar Darlev, el patge del protagonista masculí i el frare Jean,
respectivament. El cor, mesurat, continua creixent a les ordres de Conxita Garcia, i lOrquestra del Liceu, sota
la batuta del titular Josep Pons, correcte, amb alguna pausa excessiva, va començar una mica fred, però va
anar apujant el nivell a mesura que transcorria la funció del dia dels enamorats. Casualitat o causalitat?
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Roméo et Juliette

Lunes, 19 de febrero de 2018

| La Clau -Revista gratuïta del Maresme    Inici  Agenda  Teatre i Dansa       La biblioteca et porta a lòpera:
Roméo et Juliette al Liceu    El proper 19 de febrer de 2018 els membres del Club de Lectura de la Biblioteca
de Tordera i els usuaris de la biblioteca que ho desitgin tindran loportunitat dassistir a la representació de
Roméo et Juliette en versió ballet i versió òpera de Charles Gounod al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. I
també en relació amb aquesta sortida: Dijous 18 de gener de 2018, 18.30 h (Biblioteca de Tordera). Conferència
sobre lobra amb el musicòleg i crític dòpera Pol Avinyó.             Informació   Població Tordera Activitat  Teatre
i Dansa  Data  dilluns, 19-2-18  Hora 20:00 Preu 55 ¤ (Entrada + Transport) Adreça  Gran Teatre del Liceu,
La Rambla, 51-59  Informació extra   Places limitades. Informat a la biblioteca. Data límit d'inscripció: 25 de
gener          Punt d'interès de Tordera               Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència
de navegació.  En continuar navegant, considerem que accepta el seu ús. Accepto
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