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Puig avanza
las elecciones
enValencia
para coincidir
con el 28-A

c El adelanto
busca aprovechar
la movilización
de las generales

POLÍTICA 19

www.lavanguardia.com Número 49.379 1,30 euros

œNieto apreció “violencia”
contra sus agentes y que la
policía catalana “no actuaba”

œ“Volveremos a votar”,
sostiene Torrent, presidente
del Parlament POLÍTICA 14 A 17

c La izquierda apoya la huelga y la derecha se sacude el desconcierto del 2017

La oleada feminista pilló por sor-
presa a algunos partidos el año pa-
sado, cuando se convocó una huel-
ga el 8-M, pero esta vez, en plena

precampaña, todas las formaciones
políticas se han volcado en explicar
sus respectivas propuestas sobre
igualdad. POLÍTICA 20

Los partidos se vuelcan en
el 8-Menplena precampaña

STRINGER / REUTERS

Regreso a Caracas.ElautoproclamadopresidentedeVenezuela,JuanGuaidó, fuerecibidoconfervoralvolverdesugira
latinoamericana.ElrégimendeNicolásMaduronotratódedetenerleasullegada,encontradeloquesetemía. INTERNACIONAL 3

MARTES, 5 DE MARZO DE 2019

El ex número dos de Interior
acusa a losMossos por el 1-O

œEl ex secretario de Estado
defiende que se usó la fuerza
“mínima imprescindible”

c Justícia modificará
el Código Civil
para limitar también
las subidas de precios

ElGovernanuncióayerquemodi-
ficará el Código Civil para poder
ampliar laduraciónmínimadelos
contratos de alquiler de vivien-
das,quepasaráaserdeentreseisy
diez años, y para limitar también
las subidasdeprecios.LaGenera-
litat usará esta vía apoyándose en
el hecho de que tiene competen-
ciasexclusivassobreelCódigoCi-
vil. ECONOMÍA 53 Y EDITORIAL

ElGovern
fijará entre seis
y diez años
la duración de
los alquileres

El Papa abrirá los
archivos de la II
GuerraMundial

Aena da la luz
verde final a la
terminal satélite
de El Prat
ECONOMÍA 56

Händel en el
Liceu: cuando hay
química entreq
dos cantantes

CULTURA 34 Y 35

c Francisco accede a desclasificar en el
2020 los documentos del papado de Pío XII
INTERNACIONAL 5

“El éxito de
Barcelona’92
favorece la candidatura
de invierno” DEPORTES 44 Y 45

THOMAS BACH, presidente del COI
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Magda Campins dirige el
servicio de medicina pre-

ventiva y epidemiología del hos-
pital Vall d’Hebron, centro que
ayer presentó una
guía médica que re-
comienda la vacu-
nación contra el vi-
rus del papiloma
humano. PÁGINA 31

v

El gran contratenor Bejun
Mehta y la soprano Lisette

Oropesa se han convertido en
una de esas parejas operísticas
instantáneas. Y eso
pese a haberse co-
nocido en el Liceu
durante los ensayos
de la Rodelinda de
Händel. PÁGINA 34

v

El Teatre Nacional de Cata-
lunya, que dirige Xavier Al-

bertí, y la OBC homenajean el ge-
niodeldesaparecidoCarlesSantos
con un concierto es-
pectáculo con mu-
cho humor y, sobre
todo, que traslada su
música al mundo
sinfónico.PÁGINA36

v

Tras meses de tensión, 12
partidos que forman parte

del Partido Popular Europeo pi-
dieron ayer expulsar al partido de
Orbán. El detonante:
una agresiva campa-
ña en Hungría que
señalaaJean-Claude
Juncker y George
Soros.PÁGINA8

v

La organización antifemi-
nista Hazte Oír visitó ayer

la ciudaddeBarcelona conunau-
tobús con mensajes contra la
igualdad de género
y fue denunciada
por la Fiscalía Pro-
vincial por delitos
de odio y discrimi-
nación. PÁGINA 30

v

Magda Campins
MÉDICA

BejunMehta
CONTRATENOR

Xavier Albertí
DIRECTOR DEL TNC

Viktor Orbán
PRIMERMINISTROHÚNGARO

Ignacio Arsuaga
PRESIDENTE DEHAZTE OÍR

LOS SEMÁFOROS
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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
nlavida real, Rode-
lindayBertarido, los
reyes de Lombardía
que en la ópera de
Händel anhelan re-
encontrarse,nopue-

den ser personajes más afines. La
química, la facilidad de verbo y la
inquietud artística que comparten
el gran contratenor BejunMehta y
la sopranoLisette Oropesa les con-
vierteenunadeesasparejasoperís-
ticas instantáneas.Dehecho sehan
conocido enBarcelona, durante los
ensayos. Y tampoco es que ensaya-
ran mucho juntos su dúo de amor,
ese hermoso Io t’abraccio que sur-
giódemaneratanhermosayespon-
táneaeldíadelestreno.
Mehta y Oropesa van descu-

briendoafinidadesa lo largodeesta
entrevista. Ambos vienen de fami-
lias de gran talento musical. Uno
creció en Michigan, en el Medio
Oeste americano, y es sobrino del
maestro Zubin Mehta. La otra en
Luisiana, en el Sur, con una madre
de reconocido prestigio vocal. Son

hijosdepadresinmigrados,unosde
la India, los otros cubanos. Ambos
bilingüesymulticulturales.

Esa química instantánea que
han experimentado ustedes en
escena, ¿cómofunciona?
BejunMehta: Es algo que o pasa o
nopasa.Ycuandonopasanoesque
seaundesastre,perohayunpeque-
ñoespacioentreambosqueseman-
tiene, ycreoque lagente lopercibe.
LisetteOropesa:Elpúbliconota la
química inmediatamente, y es de lo
más difícil de conseguir en el esce-
nario.Noimportacuánfísicamente
juntosestén lospersonajes,nopue-
des forzar laquímica.
B.M.: Y es gracioso que se trate de
unaóperaen laquenuestrosperso-
najesestán lamayorpartedel tiem-
po separados. Son como dos polos
intentado encontrarse de nuevo.
Compartimos diez minutos de las
másdetreshorasquedura laópera,
loquesignificaque laquímica tiene
quedurar toda la escenayesparcir-
se por el escenario. Y en contacto
estamosminutoymedio.

¿Y cómo vivieron ese famoso
dueto de amor de Rodelinda, Io
t’abraccio?
B.M.:DeentradaestáHändel.Lue-
goestáelhechodequenuestrasvo-
ces empastan bien, lo que es cues-
tión de suerte, porque se trata del
vibrato y de las diferentes amplitu-
desdelvibrato.Yluegohayesosdos
balcones de la escenografía, que no
sehanutilizadohastaesemomento
y que separan de forma simple los

personajes… y ya está, todo cuadra.
L.O: Este dueto casi no lo ensaya-
mos. Cuando hay química musical
ya no tienes ni que discutir, ni ha-
blarni planear cómovamosahacer
cada frase, dondevoy a respirar o si
aquí haré crescendo: no es necesa-

Encuentro con los protagonistas de la ópera ‘Rodelinda’ de Händel, que se representa en el Liceu

lo que realmente hace vibrar al pú-
blico, ya no le importa tanto quien
eseseoaquelartista.
L.O.: Estoy de acuerdo. Hay mu-
chasóperasqueelnombredeltítulo
noeselpersonajequetienelamúsi-
ca más satisfactoria ni el viaje más
largo. Todo el mundo tenemos
nuestromomentoparabrillar.
B.M.:Nuestro trabajo no va de ro-
bar protagonismo. No llevamos la
cuentadecómonosvalanocheaca-
da uno de nosotros. Es algo que se
ha fomentado en el mundo de la
ópera y cada vezmás,mientras que
cada vez menos gente en la direc-
ciones artísticas de los teatros tiene
conciencia de lo que realmente tie-
ne un valor en el escenario. La cosa
está empeorando. Es nefasto desde
un punto de vista humanístico. Yo
he crecido en una familia musical,
paramíel escenarioesuntemplo.
L.O.: La música clásica estuvo allí

rio. Es raro de encontrar –yme en-
canta–queenunamúsica tansubli-
me como esa no sea necesario ha-
blar del tema, solo hay que ir y
cantar, sentirnos, escucharnos el
unoalotro,yahíescuandoelpúbli-
coreacciona,porqueesorgánico.

B.M.:Cuandonoplaneastienesque
escuchar al otro. Y eso es lo que co-
municacon lagente.
L.O.: Hay que tener un lenguaje
mutuo que se basa en la confianza,
Es una cuestión de apoyarse uno al
otro, que no se trate de imponer
ningúnego–voyacantarmás,omás
alto, o más bonito– sino de situar-
nos en un plano en el que vamos a
lograrlo juntos.Eselúnicoduetode
la ópera en el que se produce este
viaje.Elmomentomásdoloroso...

¿En el barroco qué personajes
creen que atraen más al público,
losdecontratenorosoprano?
B.M.:Dependedelargumentode la
ópera;haypiezasenlasqueelpapel
del contratenor es asombroso pero
es elde la sopranoel que la sostiene
oal revés.Llevo20añoscantandoy
al principio escoges papeles por
promocionarte o porque necesitas
eldinerooloquesea.Peroamedida
que fui aprendiendo quise dedicar
mi tiempoa lasmejoresproduccio-
nes, trabajar con los mejores, por-
quees laúnicamaneradeaprender
ymejorar. Y luego tienes la oportu-
nidad de estar en ese ámbito en el
que lamarea crece y todoelmundo
hace a todo elmundomejor. Eso es

“Las artes nos
enseñan a

empatizar, a salir
de la coraza”

Bejun Mehta, contratenor

L ISETTE OROPESA

“El público reacciona
a la química entre dos
cantantes, es de lomás
difícil de conseguir”

BEJUN MEHTA

“Yen‘Rodelinda’
sólocompartimosdiez
minutos, laquímicaha
dedurartodalaescena”

El clic en el Liceu
Oropesa y el sobrino
de ZubinMehta van
descubriendo afinida-
des a lo largo de la
entrevista. Vienen de

familias de talento
musical. Sus padres
emigraron a EE.UU.,
de India y de Cuba.
Ambos son bilingües y
multiculturales
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dad es que estaba en el escenario, así
que no es que asistiera al concierto.
Coincidiremosenjunio,perodenue-
vo por trabajo, con la Filarmónica de
Viena. En mi familia todo el mundo
tieneéxitoyviaja todoel tiempo.

¿Quésientealactuarconalguien
de la familia?
B.M.:Que Zubin seami tío amí per-
sonalmente me añade presión. Me
gusta que venga la familia a verme,
pero cuando la función se ha acaba-
do.Porqueesquequiero ser tanbue-
nocomopueda.Séquelesvaaencan-
tar,no importa,pero...
L.O.:Mepasaigual.Enmiopiniónmi
madreeslacantantemásmaravillosa
del mundo. Es lo que me decían de
pequeña, aunquecon treshijas lode-
jóprontoycomenzóadedicarseaen-
señar. Tenía un talento innato. Abría
la boca y era una diosa. ¡Y a mí me
cantaba nanas, imagínate qué mal-
criada!Esmimayorfan,perosucríti-
caes laquemássignificaparamí.
B.M.: Esta historia que cuentas me
hace sudar porque la entiendo total-
mente.Ysoymayorquetú,asíqueno
sécuandolepodremosdar lavueltaa
eso.Esunmilagroquepuedascantar.

¿Cómocreenquedosartistasco-

mo ustedes pueden contribuir a
mejorarelmundo?
L.O.:Tenemoslaresponsabilidadco-
mo artistas de apasionar al público
para que el arte pueda sobrevivir y
avanzar.Algoque fue inventadomu-
choantesdequeyonaciera, y queme
sobrevivirá mucho después. Algo
muchomásgrandequenosotros.
B.M.:Las artes nos enseñan a empa-
tizar. Ayudan a las personas a expre-
sarse, a salir de su coraza. Ofrece
otras experiencias, y no a través del
intelecto sino del corazón y el alma;
nosenseñanasermejores.Novamos
asalvarelmundodelcambioclimáti-
cooaEE.UU.de la locuradeTrump,
pero para la enfermedad esencial
–esavisiónmásymásindividualistay
cerrada delmundo–necesitamos ar-
tesenelmundo. ¡En lasescuelas!

¿Planeavolveradirigir?
B.M.: Dirigir viene de la misma em-
patía. Hace 20 años tuve que decidir
si cantaba o dirigía. Fue simple, hay
que cantar mientras eres joven. Du-
rante diez fui cellista, y mi próxima
etapa natural será dirigir. Espero ca-
er muerto al salir de una ópera, a los
80.Subesasaludar, salesymueres.
L.O.: Suena muy planeado.... yo en
cambio sé quemoriré embestida por
un ciclista. Siempre bromeo pero es
que en Nueva York abundan los ci-
clistasyyosalgoacorrerconmimari-
do todos los días.Moriré atropellada
sinactuarniunaúltimavez... ja ja ja.c

clic.Esunsentidodepermisoquehas
tenidodesdelosceroaños,dequeeso
es algo a lo quemerece la pena dedi-
car lavida.Escomorespirar.

¿Cuándo fue la última vez que
asistióaunconciertodesutío?
B.M.: ¿Dirigidoporél?Bueno, laver-

ANA JIMÉNEZ

desde que nací. Ymi familiame apo-
yaba. Mi madre era una fabulosa so-
prano, mi abuelo cantaba maravillo-
samente.Supongoqueesgenético,
B.M.:No sabía que era tan profundo
en tu familia, eso explicamuchas co-
sas, nomeextraña que tuviéramos el

“En la ópera no se
trata de imponer
ningún ego, sino
de lograrlo juntos”

Lisette Oropesa, soprano

BEJUN MEHTA

“Mipróximaetapa
naturalserádirigir;
esperomoriralsalirde
dirigirunaópera,con80”

L ISETTE OROPESA

“Me cantaba nanas
lamejor soprano
delmundo; imagínate
quémalcriada estuve”

VEA UNA VIDEOENTREVISTA
CONJUNTA A AMBOS CANTANTES EN
www.lavanguardia.com/cultura
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Psico-Händel

Rodelinda

Intérpretes: : Lisette Orope-
sa (Rodelinda), BejunMehta
(Bertarido), Joel Prieto
(Grimoaldo), Sasha Cooke
(Edvige), GianlucaMargheri
(Garibaldo), Gerald Thom-
pson (Unulfo), Fabián Au-
gusto Gómez (Flavio). Or-
questa Sinfónica del Gran
Teatre del Liceu
Direcciónmusical:
Josep Pons
Dirección escénica: Claus
Guth. Coproducción del
Gran Teatre del Liceu con
el Teatro Real, la Ópera de
Lyon y la Ópera de Frankfurt
Lugar y fecha:GranTeatre
del Liceu (2/III/2019)

JORDI MADDALENO

Felicidad barroca tras el exi-
toso estreno de la ópera Ro-
delinda (1725) de Händel,
nunca antes vista en el Liceu.
Casi trescientos años des-
pués de su première en Lon-
dres, triunfó este capolavoro
barroco con una fantástica
Lisette Oropesa como Rode-
linda, junto al Bertarido de
un Bejun Mehta de lirismo
arrebatador.
Hayquealabar las virtudes

de la Orquesta del Liceu,
convertida al estilo barroco
con el concienzudo trabajo
de JosepPons, quien firmóal
podio su primera ópera de
Händel escenificada. Se cui-
dó sobremanera el sonido
barroco gracias a unos escu-
deros de lujo, desde el her-
moso arco de la concertino
Lina Tur Bonet, pasando por
dos especialistas como son
David Bates (clave) y Dani
Espasa (clave y órgano), su-
mados a un bajo continuo de
extraordinaria belleza musi-
cal gracias a las aportaciones
deGuillaumeTerrail y Òscar
Alabau (violonchelo), Gio-
vanni Bellini (tiorba), Joa-
quín Arrabal (contrabajo) y
Guillermo Salcedo (fagot).
El fluir de las tres horas y

media de inspirada música
recreó las arias di furore, pa-
tetismo o elegíacas con un
seductor sonido barroco, del
que Pons salió más que airo-
so. Un único pero a la elec-
ción de los tempi, en demasía
dilatados puntualmente co-
mo en la última aria de Gri-
moaldo Pastorello d’un pove-
ro armento, que rompió el
contraste con el aria estrella
precedente deRodelinda Se’l
mio duol.
Hablar de ópera barroca es

hablar del triunfo de la fili-
grana y el virtuosismo vocal,
y aquí la reina de la función
fue la sopranoLisetteOrope-
sa, quien cantó por primera

vezel rol y tambiénenBarce-
lona. Escrito para la diva ba-
rroca de la época, Francesca
Cuzzoni, la misma soprano
que debutó como Cleopatra
händeliana, Rodelinda es
una protagonista de exigente
vocalidad, a la que Oropesa
dotó de virtuosismo técnico
y frescura interpretativa.
Cantó sus ¡ocho arias!, dúo y
número final con irresistible
versatilidad, con trinos, va-
riaciones y sobreagudos de
escuela belcantista quizás
másquebarroca, pero conun
dominio tal que sólo puede
resumirse su actuación con
un solemne: Brava!
Bejun Mehta es un super-

especialista en el rol de Ber-
tarido, escrito para el castra-
to Il Senesino, otro divo ba-
rroco mítico y primer Giulio
Cesare deHändel.Mehta es-
tá en un momento de dorada
madurez vocal, más expresi-
vo y lírico que nunca, sobre-
salió por su cuidada y fina
emisión y la pureza de una
media voz con la que se lució

como en el sublime Con rau-
co mormorio. Tanto Oropesa
como Mehta bordaron uno
de los dúos barrocos más
hermosos de Händel en Io
t’abraccio, gratamente em-
pastados y expresivos.
El resto de reparto brilló

en menor grado, desde el
Grimoaldo impecable de
Joel Prieto pero falto de inci-
sión y proyección, pasando
por la correcta Edvige de Sa-
shaCooke, o la trabajadama-
lignidad vocal del Garibaldo
del bajo-barítono Gianluca
Margheri. Mención especial
para el impecable Unulfo de
Gerald Thompson. Claus
Guth acierta en su imaginati-
vo estudio interpretativo del
gris libreto, con una lectura
psicológicadesde el puntode
vista del hijo de Rodelinda,
un omnipresente Fabián Au-
gusto Gómez, actor que dota
de credibilidad y angustia la
historia.
Una casa rotatoria como

metáfora estructural de la lu-
cha por el poder más el con-
traste de la analítica sobrie-
dad del blanco y negro con la
voluptuosidad barroca de la
partitura. Un éxito y un
aciertoqueponenalLiceude
nuevo al frente de la clásica
enplena semanadelBarcelo-
na Obertura.c

ÓPERA

TantoOropesa
comoMehta
bordaronunodelos
dúosbarrocosmás
hermososdeHändel
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Una 'Rodelinda' de lujo en el Liceu

Domingo,  3 de marzo de 2019
Lisette Oropesa protagoniza un auspicioso
debut en la ópera de Händel Giulio Cesare,
Tamerlano y Rodelinda, regina de Longobardi
(1725) son tres joyas que en menos de un
año Händel escribió para Londres, la última
de las cuales significó, además, el
redescubrimiento del músico después de
más de un siglo de olvido al exhumarse en
1920. Lamentablemente no se había
estrenado en el Liceu y ahora, por fin, esta

ópera seria en tres actos con libreto de Nicola Francesco Haym, basado en un clásico de Antonio Salvi el
libretista más grande anterior a Metastasio, ha podido subir al escenario del Gran Teatre barcelonés pagando
una deuda pendiente con una obra fundamental del género italiano y con el caro sassone, hoy uno de los
pocos compositores barrocos presentes en el repertorio internacional. El estreno barcelonés fue todo un éxito
al confluir en el buen camino la práctica totalidad de los componentes del espectáculo. Claus Guth estrenó
en 2017 en el Teatro Real de Madrid esta coproducción con el Liceu, Lyón y Fráncfort, una atractiva propuesta
tejida desde la óptica del personaje de Flavio, el atormentado hijo de los protagonistas que, entre pesadillas
y traumas, va reconstruyendo la historia de su familia con su presencia constante en escena, siendo bordada
por el actor Fabián Augusto Gómez. Él es uno de los mejores ejemplos de la fantástica dirección de actores
con la que Guth firma este aclamado discurso con diseños de iluminación de Joachim Klein, vídeos de Andi
Müller y el sugerente vestuario y la potente escenografía giratoria de Christian Schmidt, tan hermosa como
elegante y funcional, ideal para acoger los sentimientos de los personajes y los miedos del niño.  Josep Pons,
maestro del estilo   Y si la propuesta dramática y visual triunfó, la musical marcaría un punto de inflexión en
la Simfònica liceísta: reducida a menos de 40 virtuosos atriles, con un brillante Dani Espasa al clave y Lina
Tur como concertino, Josep Pons se coronó como maestro del estilo, con una lectura llena de transparencias,
tempi certeros y adecuada tensión dramática. Un lujo, tanto como el que ofreció el impresionante y auspicio
debut de Lisette Oropesa en el papel titular, quien impuso una voz de gran belleza y esmalte, dominio estilístico
y sentido teatral, fascinando con las arias a su cargo y poderosa en el ornamento. Bejun Mehta dibujó un
Bertarido perfecto, un papel creado para castrato Senesino que en la voz del contratenor siempre sonó a
verdad culminando con un Vivvi tiranno! genial. El tercer vértice del triángulo, Grimoaldo, lo defendió in
crescendo, con elegancia y energía, el tenor Joel Prieto en el primer Händel de su carrera. A cierta distancia
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se movió ese experto en la coloratura que resultó ser el Unulfo de Gerald Thomson o la intensa Eduige de
Sasha Cooke. A Gianluca Margheri, en cambio, le faltó rotundidad y sapiencia estilística como Garibaldo.
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Una 'Rodelinda' de luxe al Liceu

Domingo,  3 de marzo de 2019
Lisette Oropesa protagonitza un favorable
debut en l'òpera de Händel    Giulio Cesare,
Tamerlano i  Rodelinda, regina de Longobardi
(1725) són tres joies que en menys dun any
Händel  va escriure per a Londres, les últimes
de les quals va significar, a més, el
redescobriment del músic després de més
dun segle doblit a lexhumar-se el 1920.
Lamentablement no shavia estrenat al  Liceu
i ara, per fi, aquesta òpera seriosa en tres

actes amb llibret de  Nicola Francesco Haym , basat en un clàssic d Antonio Salvi  el llibretista més gran
anterior a  Metastasio , ha pogut pujar a lescenari del Gran Teatre barceloní pagant un deute pendent amb
una obra fonamental del gènere italià i amb el caro sassone, avui un dels pocs compositors barrocs presents
en el repertori internacional.            Lestrena barcelonina va ser tot un èxit al confluir al bon camí la pràctica
totalitat dels components de lespectacle.  Claus Guth  va estrenar el 2017 al Teatro Real de Madrid aquesta
coproducció amb el Liceu, Lió i Frankfurt, una atractiva proposta teixida des de lòptica del personatge de
Flavio, el turmentat fill dels protagonistes que, entre malsons i traumes, va reconstruint la història de la seva
família amb la seva presència constant en escena, sent brodada per lactor  Fabián Augusto Gómez . Ell és
un dels millors exemples de la fantàstica direcció dactors amb la qual Guth firma aquest aclamat discurs amb
dissenys dil·luminació de Joachim Klein, vídeos dAndi Müller i el suggerent vestuari i la potent escenografia
giratòria de Christian Schmidt, tan bonica com elegant i funcional, ideal per acollir els sentiments dels
personatges i les pors del nen.   Josep Pons, mestre de lestil   I si la proposta dramàtica i visual va triomfar,
la musical marcaria un punt dinflexió en la Simfònica liceista: reduïda a menys de 40 virtuosos faristols, amb
un brillant  Dani Espasa  al clave i  Lina Tur  com a concertino,  Josep Pons es  va coronar com a mestre de
lestil, amb una lectura plena de transparències, tempi precisos i adequada tensió dramàtica.            Un luxe,
tant com el que va oferir limpressionant i auspici debut de  Lisette Oropesa  al paper titular, qui va imposar
una veu de gran bellesa i esmalt, domini estilístic i sentit teatral, fascinant amb les àries a càrrec seu i poderosa
a lornament.  Bejun Mehta  va dibuixar un Bertarido perfecte, un paper creat per a castrato Senesino que en
la veu del contratenor sempre va sonar a veritat culminant amb un Vivvi tiranno! genial. El tercer vèrtex del
triangle, Grimoaldo, el va defensar in crescendo, amb elegància i energia, el tenor  Joel Prieto  en el primer
Händel de la seva carrera. A certa distància es va moure aquest expert en la coloratura que va resultar ser
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lUnulfo de Gerald Thomson    o la intensa Eduige de  Sasha Cooke . A  Gianluca Margheri , en canvi, li va
faltar rotunditat i sapiència estilística com Garibaldo.
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Rodelinda enamora al Liceo

Domingo,  3 de marzo de 2019
Lisette Oropesa y Bejun Mehta triunfan en un
estreno con encanto barroco en el foso    El
Liceo se apunta un éxito con el estreno, en
un fantástico montaje, de Rodelinda, joya
barroca de Georg Friedrich Händel. La
reveladora lectura escénica de Claus Guth
explora la psicología y la fragilidad de los
personajes del claustrofóbico drama con
imaginación e intensidad dramática. En el
foso, bajo la ágil dirección de Josep Pons,

una orquesta del Liceo con sorprendente alma barroca da alas a un notable elenco con la soprano Lisette
Oropesa y el contratenor Bejun Mehta como espectacular pareja protagonista.    Guth nos explica la trama a
través de los ojos de un niño asustado, Flavio, hijo de la reina Rodelinda y el rey Bertarido. Handel lo priva
de voz, pero el director de escena alemán le concede un papel escénico determinante. El niño encarnado
con gran acierto por el actor Fabián Augusto Gómez vive con el miedo y el horror instalado en su mente. No
es para menos: su madre, que permanece fiel a Bertarido, al que, erróneamente, cree muerto, accede a
casarse con el usurpador del trono, Grimoaldo (un falso malvado), pero le impone como condición que mate
a su hijo.    La proyección de los dibujos infantiles que representan el mundo interior de Flavio invaden y
transforman la escenografía una mansión blanca y pura que los adultos ensucian con sus bajos instintos, y
nos revelan sus miedos reales y soñados. El escenario giratorio permite cambiar la perspectiva y las
proyecciones exploran la psique de los personajes. Hay golpes de humor, como la bandeja de langostas que
Rodelinda convierte en instrumento de venganza, que animan una bellísima partitura que se ofrece con
algunos cortes en recitativos y algunos de los da capo de las arias.    El trabajo de Pons y la orquesta del
Liceo, con una plantilla ajustada a las exigencias barrocas, es admirable. Hay energía constante en el foso y
finos detalles camerísticos, gracias al impecable y riguroso trabajo de Lina Tur Bonet como concertino y los
clavecinistas David Bates y Dani Espasa. La formación liceista suena barroca y eso es un puntazo teniendo
en cuenta que frecuenta repertorios de mayor peso.    Con fantasía y buen gusto en las ornamentaciones y
una coloratura espectacular, Lisette Oropesa es una Rodelinda de ensueño. La voz es bella, cálida, rica en
colores, tan fascinante como su riqueza expresiva. Siempre en escena y eso que la ópera dura más de tres
horas muestra de forma admirable las agitadas emociones de una mujer enamorada y fiel, que sufre, se
resigna y se rebela con furia.    Bejun Mehta es un Bertarido antológico; a la calidad vocal suma una técnica
prodigiosa y un dominio absoluto del estilo barroco. Ambos brillaron en sus arias y crearon un clima mágico
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en el dúo Io t'abbraccio, que cantan la escena es antológica en dos balcones alejados.    Muy verde en
cuestiones de estilo, el tenor Joel Prieto (Grimoaldo) solo convence en las arias que le permiten lucir un color
y fraseo de raíz mozartiana.    Estupendos, por voz y dominio del estilo, el contratenor Gerald Thomson (Unulfo)
y la mezzosoprano Sasha Cooke (Eduige) y muy insuficiente el barítono Gianluca Margheri como Garibaldo,
verdadero villano de la trama.
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Una 'Rodelinda' de luxe al Liceu

Lunes,  4 de marzo de 2019

4/3/2019 |     Programa: Rodelinda, de Händel    Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu    Lisette Oropesa protagonitza
un favorable debut en l'òpera de Händel    Giulio Cesare, Tamerlano i Rodelinda, regina de Longobardi (1725)
són tres joies que en menys dun any Händel va escriure per a Londres, les últimes de les quals va significar,
a més, el redescobriment del músic després de més dun segle doblit a lexhumar-se el 1920. Lamentablement
no shavia estrenat al Liceu i ara, per fi, aquesta òpera seriosa en tres actes amb llibret de Nicola Francesco
Haym, basat en un clàssic dAntonio Salvi el llibretista més gran anterior a Metastasio, ha pogut pujar a lescenari
del Gran Teatre barceloní pagant un deute pendent amb una obra fonamental del gènere italià i amb el caro
sassone, avui un dels pocs compositors barrocs presents en el repertori internacional.    Lestrena barcelonina
va ser tot un èxit al confluir al bon camí la pràctica totalitat dels components de lespectacle. Claus Guth va
estrenar el 2017 al Teatro Real de Madrid aquesta coproducció amb el Liceu, Lió i Frankfurt, una atractiva
proposta teixida des de lòptica del personatge de Flavio, el turmentat fill dels protagonistes que, entre malsons
i traumes, va reconstruint la història de la seva família amb la seva presència constant en escena, sent brodada
per lactor Fabián Augusto Gómez. Ell és un dels millors exemples de la fantàstica direcció dactors amb la
qual Guth firma aquest aclamat discurs amb dissenys dil·luminació de Joachim Klein, vídeos dAndi Müller i
el suggerent vestuari i la potent escenografia giratòria de Christian Schmidt, tan bonica com elegant i funcional,
ideal per acollir els sentiments dels personatges i les pors del nen.   Josep Pons, mestre de lestil  I si la proposta
dramàtica i visual va triomfar, la musical marcaria un punt dinflexió en la Simfònica liceista: reduïda a menys
de 40 virtuosos faristols, amb un brillant Dani Espasa al clave i Lina Tur com a concertino, Josep Pons es va
coronar com a mestre de lestil, amb una lectura plena de transparències, tempi precisos i adequada tensió
dramàtica.    Un luxe, tant com el que va oferir limpressionant i auspici debut de Lisette Oropesa al paper
titular, qui va imposar una veu de gran bellesa i esmalt, domini estilístic i sentit teatral, fascinant amb les àries
a càrrec seu i poderosa a lornament. Bejun Mehta va dibuixar un Bertarido perfecte, un paper creat per a
castrato Senesino que en la veu del contratenor sempre va sonar a veritat culminant amb un Vivvi tiranno!
genial. El tercer vèrtex del triangle, Grimoaldo, el va defensar in crescendo, amb elegància i energia, el tenor
Joel Prieto en el primer Händel de la seva carrera. A certa distància es va moure aquest expert en la coloratura
que va resultar ser lUnulfo de Gerald Thomson  o la intensa Eduige de Sasha Cooke. A Gianluca Margheri,
en canvi, li va faltar rotunditat i sapiència estilística com Garibaldo.    Pablo Meléndez-Haddad  El Periódico
de Catalunya
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Rodelinda d'èxit

Lunes,  4 de marzo de 2019
En els últims quaranta anys la música barroca
ha gaudit d'una notable popularització, en
molt bona mesura gràcies a directors que han
fet del rigor històric i musicològic un
estendard per entendre-la en tota la seva
grandesa i complexitat. Només cal citar noms
com els de Rene Jacobs, John Eliot Gardiner,
Jordi Savall, Alan Curtis o Nikolaus
Harnoncourt perquè tothom entengui a què
ens referim. El món de l'òpera no ha quedat
de banda d'aquesta encomiable efervescència.
En el cas del Liceu , hem pogut assistir a

produccions de  Serse ,  Ariodante ,  Giulio Cesare , o  L'incoronazione di Poppea , i aquesta mateixa temporada
gaudirem d'una  Agrippina  capitanejada per Joyce DiDonato . Sembla que l'òpera barroca té cada vegada
més acollida en un teatre que, històricament, ha preferit les òperes decimonòniques.        El passat dissabte
2 de març el Liceu va afegir un títol més al llistat barroc amb l'estrena de l'òpera  Rodelinda , de Georg Friedrich
Händel (1865-1759), un dels grans títols del compositor anglogermànic, estrenat amb èxit el febrer de 1725
al King's Theater de Londres a partir del llibret de Nicola Francesco Haym.     La producció moderna i elegant
signada per Claus Guth , director d'escena alemany que vam tenir ocasió de descobrir en la celebrada producció
de  Parsifal  del 2011, centra tota la història en una espectacular escenografia giratòria (com ja feia al Wagner)
que reprodueix una casa de línies neoclàssiques (a mig camí entre una miniatura del castell de Haddock i la
Casa de la República de Waterloo) en la qual se'ns explica la història de Rodelinda des del punt de vista del
seu fill Flavio, que esdevé observador silent de les lluites de poder que es viuen a casa. La història no és gaire
difícil d'explicar: Grimoaldo ha usurpat el tron a Bertarido i aquest ha fugit a l'estranger deixant enrere l'esposa
i el fill. Grimoaldo, tot i estar compromès amb Eduige, germana de Bertarido, reclama en matrimoni a Rodelinda,
que el refusa per fidelitat al seu marit, que creu mort. Però Bertarido tornarà per recuperar el tron i la família
i a partir d'aquí s'iniciarà tota una trama de reconquesta del poder ben interessant i molt ben explicada.        Ben
explicada gràcies al llibret, inspirat en Corneille, però també perquè la producció de Claus Guth ens sembla
simplement brillant. Fa una lectura contemporània de la trama, la explica bé tot i alternar-ne alguna ambientació
del llibret original i presenta una escenografia de línies clares i elegants, en tons blancs i negres, que va molt
bé per aclarir els vaivens emocionals de tots els personatges d'aquesta gran òpera de Händel. Un aspecte
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molt rellevant d'aquesta producció és l'ús de les projeccions per tal de narrar l'evolució de l'argument des de
l'òptica de Flavio, quelcom que s'aconsegueix projectant sobre la façana blanca de la casa tots els dibuixos
que el nen guarda dins del seu quadern. Perquè, diguem-ho clar, tot i no cantar ni una sola nota, Flavio és un
dels protagonistes d'aquesta producció, que assoleix alts nivells interpretatius. De fet, tota la posada en escena
és veritablement teatral, si se'ns permet l'expressió. Amb això volem dir que la concepció del drama ha estat
pensada com a teatre, amb un moviment dels cantants i dels actors que no es limita a situar-los en un punt
concret de l'espai escènic perquè cantin sinó que els fa interpretar els papers, amb riquesa emotiva i de
situacions, per tal d'acompanyar una música que, per si sola, ja és d'una bellesa excepcional. I per aconseguir
amb èxit aquest propòsit calen uns intèrprets no només bons a nivell vocal (perquè la partitura és d'una gran
exigència) sinó també actoral. I això, estimats lectors, és el que tenim en aquesta producció.        Lisette
Oropesa (Rodelinda), una soprano lírica de coloratura, no només té un preciós timbre lleument avellutat i un
domini tècnic excel·lent (la modulació de la veu, la messa di voce, les coloratures...) sinó que, a més, actua
amb versemblança. El mateix és aplicable a Bejun Mehta , un dels millors contratenors del moment, que broda
musicalment i actoralment el paper de Bertarido. Quin plaer, el final del segon acte...! El Flavio de Fabián
Augusto Gómez va ser un dels pilars de la representació: amb la seva actuació, sovint d'una exigència física
gens menyspreable, va aconseguir dotar de vivacitat aquesta producció concebuda des del seu punt de vista.
El contratenor Gerald Thomson va interpretar un Unulfo emotiu i ple de vida i va estar a l'alçada del seu paper,
quelcom aplicable també a Gianluca Margheri , un baix-baríton de gran presència escènica. La nota discordant
de la nit va ser, segons la nostra opinió, el tenor Joel Prieto (Grimoaldo): tot i ser un bon actor, el seu és un
instrument de timbre poc agraït, amb manca de volum en el registre greu i amb dificultats per efectuar les
agilitats pròpies d'un rol que, al nostre entendre, va interpretar sovint amb tempos una mica ralentitzats. Li
hauríem volgut una mica més de vivesa i mala llet, quelcom que també hauria pogut tenir el paper de Eduige,
interpretat per Sasha Cooke de manera excel·lent en l'aspecte vocal però amb una certa atonia a nivell actoral.
En general, però, es tracta d'un repartiment de primer nivell, que defensa una producció digna de ser recordada.
Convé dir, també, que Josep Pons va capitanejar l'orquestra del Liceu, en aquest cas en format reduït, i va
aconseguir una bona feina en la creació d'atmosferes. Els diversos contrastos dinàmics pintaven cada una
de les situacions amb delicadesa, tot i que en algun moment hauríem preferit una certa agilitat pel que fa als
tempos, especialment quan es tractava d'àries en què el caràcter ha de ser desafiant. Tot i això, el rendiment
de la massa orquestral va ser molt bo.     La sensació, a mida que avançaven els compassos, era que estàvem
assistint a una producció de nivell, tant pel que fa als intèrprets com també per a la seva concepció escènica.
I la resposta del públic del Liceu va demostrar-ho amb claredat: les ovacions finals (i també les que s'havien
produït en cada una de les àries da capo) va deixar clar que el Liceu és, també, un teatre de gustos barrocs.
I de gustos exigents. 
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Rodelinda brilla al Liceu

Lunes,  4 de marzo de 2019
  Antoni Garcés. Barcelona Fins el dia 15 de
març es pot veure per primera vegada al
Liceu lòpera Rodelinda de Georg Friedrich
Händel, que es va estrenar lany 1725 al Kings
Theatre de Londres i va ser un gran èxit,
arribant-se a interpretar catorze vegades
(moltes tenint en compte lèpoca de lestrena).
Rodelinda pertany a un període de gran
activitat a la carrera de Händel, lany anterior
a la seva composició havia estrenat, també
a Londres, Tamerlano i Giulio Cesare, dos
dels seus títols més importants. Al Liceu
les òperes de Händel van arribar molt tard
essent Giulio Cesare la primera a interpretar-
se lany 1964. De les quaranta-dues òperes
de Händel, Rodelinda és la setena
que sinterpreta al teatre de les Rambles i per
a aquesta estrena el Liceu ha triat

un repartiment que funciona molt bé i una producció que sense ser trencadora ens permet apropar-nos a una
obra on, com a totes les òperes del barroc, més que un discurs dramàtic el que trobem es un seguit dàries.
Largument ens dibuixa una trama política i familiar on Grimoaldo ha usurpat el tron de Bertarido que sembla
haver mort. Rodelinda, lesposa de Bertarido, és obligada a casar-se amb Grimoaldo. Apareix Bertarido,
descobrint-nos que la notícia de la seva mort era falsa però la resta de personatges no ho saben. Rodelinda
adverteix a Grimoaldo que si es vol casar amb ella haurà de matar el seu fill ja que ella no pot ser reina i tenir
al seu costat al fill del seu difunt marit. Bertarido sadona que la seva esposa li segueix sent fidel i es descobreix
demanant-li perdó per haver dubtat de la seva lleialtat. Grimoaldo els descobreix i empresona Bertarido.
Aquest escapa finalment i perdona a Grimoaldo, que és víctima dels seus remordiments, per haver intentat
usurpar el tron. Lòpera acaba amb reconciliacions i final feliç com era obligat al barroc. La soprano Lisette
Oropesa canta el paper de Rodelinda i és sens dubte el millor daquesta producció. És un goig escoltar a la
soprano estatunidenca que debuta al Liceu en aquestes funcions i que demostra un domini absolut de la
partitura a més duna gran sensibilitat. La seva veu és bonica i canta amb precisió i elegància totes les
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dificilíssimes àries que té en aquesta obra. Cal destacar el gran, i únic duet, de lobra «Io tabbraccio» que té
amb Bertarido al final del segon acte. El contratenor Bejun Metha canta el rol de Bertarido, un rol que no és
la primera vegada que canta i que coneix bé. Metha és un dels grans contratenors de lactualitat amb una
tècnica impecable i tot i un començament una mica fred va fer una gran representació amb alguns
moments realment impactants com la seva interpretació de lària «Vivi, tiranno». Molt bé també lUnulfo de
Gerald Thomson; el contratenor ha fet un gran debut al Liceu amb una interpretació enèrgica i precisa de les
compromeses àries del rol. Magnífica lEduige de Sasha Cooke, que també debuta al Liceu, tota una sorpresa,
una veu bonica i una gran interpretació la situen com un dels punts àlgids de la representació tot i tenir
poques intervencions. Joel Prieto canta el paper de Grimoaldo; el tenor espanyol fa una interpretació correcta
del paper amb un començament molt fred que va millorant lentament fins al final de lobra però que no acaba
de convèncer. Fluix el debut de Gianluca Margheri (Garibaldo) en una partitura que en molts moments supera
les seves capacitats deixant-lo sense alè o fins i tot arribant a deixar anar algun gall. Un dels al·licients per a
aquesta Rodelinda és la direcció de Josep Pons al capdavant duna peita part de lorquestra simfònica del Gran
Teatre del Liceu que compta amb algunes assistències per complir amb la instrumentació pròpia de les òperes
barroques. La direcció de Pons és com sempre acurada, transparent i duna gran sensibilitat arribant a la
genialitat en alguns moments com el duet del final del segon acte on lorquestra, concentrada com poques
vegades lescoltem, semblava un veritable conjunt barroc sinó en la sonoritat, impossible daconseguir amb
els instruments moderns, sí en la cohesió i la total compenetració entre tots els músics que van seguir amb
precisió mil·limètrica les interessantíssimes dinàmiques que suggeria el mestre Pons. Es nota que aquesta
obra sha assajat i que ja és el segon títol consecutiu que lorquestra del Liceu interpreta sota la direcció del
seu titular. Cal fer menció a les magnífiques intervencions solistes de la concertino Lina Tur Bonet. La producció
escènica de Claus Guth, que es coprodueix amb el Teatro Real de Madrid, lòpera de Lyon i lòpera de Frankfurt
és, com dèiem abans, molt conservadora en el que es remet a les accions escèniques però presenta el gairebé
obligat canvi temporal. Tota lacció es desenvolupa en una casa que va girant i que li dóna un gran dinamisme
a la representació. Els personatges es van movent per aquesta casa on de tant en tant apareixen una mena
de fantasmes que només veu Flavio, el fill de Rodelinda i Bertarido. Aquests monstres li afegeixen a la
representació un punt estètic però poca cosa més ja que no queda massa clar què ens vol dir el director
alemany amb això. El que sí queda clar en aquesta proposta és la centralitat del personatge de Flavio, a
través del qual veiem lobra, i que podem qualificar com un gran encert. Estem, doncs, davant duna bona
estrena de Rodelinda en un Liceu bastant ple tot i la gran quantitat desdeveniments el vespre del dissabte.
Val la pena apropar-se a la Rambla per escoltar grans veus i a lorquestra del teatre a ple rendiment; allò que
hauria de passar sempre.   __________ Rodelinda / Georg Friedrich Händel / Gran Teatre del Liceu / Orquestra
Simfònica i Cor del Gran Teatre Liceu / Director musical: Josep Pons / Director descena: Claus Guth / Intèrprets:
Lisette Oropesa, Bejun Mehta, Fabián Augusto Gómez, Joel Prieto, Sasha Cooke, Gerald Thompson, Gianluca
Margheri  / 2 de març de 2019 / www.liceubarcelona.cat
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Rodelinda al Liceu: London after midnight

Lunes,  4 de marzo de 2019
London after midnight va ser una pel.lícula
muda dirigida per Tod Browning i
protagonitzada per Lon Chaney, lanomenat
home de les 1000 cares. El gran Chaney
deformà el seu rostre fins a convertir-lo en
lesgarrifosa màscara dun vampir abillat amb
capa negra i barret de copa, referent que
sacabaria convertint en una constant en el
gènere de terror del Hollywood daurat.
Desgraciadament, la darrera còpia conservada
de lobra cremà en el gran incendi de la Metro
Godwyn Meyer del 1967.  A lactualitat només

es conserven unes poques fotografies del film, però bastant il·lustratives daquell malson cinematogràfic a
Londres.     El cinema de terror clàssic, amb les seves llums i boires, sembla haver influenciat lestimulant
proposta que Claus Guth ha ideat per a la Rodelinda de Händel i que el Gran Teatre del Liceu presenta fins
el 15 de març. No ha estat el Liceu un teatre gaire avesat en el repertori barroc (la mateixa Rodelinda encara
romania inèdita), però els pocs exemples que han passat pel teatre sempre han estat fins ara amb unes
enlluernadores produccions i uns repartiments excel.lents. Hem de recordar la prehistòria de la recuperació
händeliana amb el Giulio Cesare de Montserrat Caballé el 1982 (ja abans lòpera shavia representat, en
alemany!), les belles (i adulterades) produccions de Herbert Wernicke per Alcina (Liceu a lexili del Teatre
Nacional, el 1999) o per al mateix Giulio Cesare (vist al llavors flamant nou teatre, el 2001 i també el 2004),
seguides de les interessants presentacions d Ariodante o Agrippina . Malgrat tot, en les darreres temporades
el teatre havia relegat la producció de Händel a versions de concert, amb la prestesa justificació de la poca
teatralitat dels seus arguments.    Händel estrenà Rodelinda el 1725 al Kings Theatre de Londres (el teatre
on des de 1986 es representa encara amb gran èxit el musical The Phantom of the Opera ). Un teatre doncs
amb una història impressionant: només uns mesos abans de lestrena de Rodelinda el mateix Händel hi havia
estrenat el seu Giulio Cesare i també Tamerlano . I ha qui considera aquestes tres òperes com un tríptic en
que el compositor ens mostra lamor des de tres òptiques molt diferents: la sensualitat a Giulio Cesare , lamor
paternofilial de Tamerlano (més endavant temàtica nuclear de la producció verdiana) i finalment labnegació
conjugal de Rodelinda , que a Alemanya es va veure com antecedent del Fidelio de Beethoven, i que
segurament influí en lexhumació de lòpera a Göttingen el 1920.    El paper de la soferta esposa Rodelinda va
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estar escrit originàriament per a Francesca Cuzzoni , una de les màximes sopranos del moment, però que
treia de polleguera Händel. John Mainwaring, el primer biògraf del compositor, assegurà que Händel, en un
atac dira, estigué a punt de llençar la capritxosa cantant per la finestra. El Liceu ha pogut comptar per aquestes
representacions amb el talent emergent de la soprano Lisette Oropesa , una cantant de tracte proper i exquisit
(res a veure per tant amb el dimoni Cuzzoni). La veu lírico-lleugera dOropesa pateix en algun moment duna
partitura extenuant i excessivament greu, però amb la seva tècnica impol·luta i uns imaginatius ornaments
acaba portant el personatge a la seva tessitura, component una interpretació absolutament colpidora i
fascinant. Si haguéssim de triar un fragment (arriba a cantar fins a 8 àries!) ens quedaríem amb el bell lament
de lacte tercer,  Seil mio duol  . La soprano debutava al teatre i en el rol; no podem més que desitjar noves
visites per la seva part.    Bertarido, lexiliat marit de la protagonista, fou ideat per Händel per a Senesino,
potser el més gran castrat juntament amb Farinelli. El Liceu també ha estat de sort podent comptar amb la
participació del contratenor Bejun Metha , que ja estrenà la producció al Teatro Real de Madrid i de qui encara
teníem grans records del Tamerlano que oferí en versió de concert el 2011 al mateix Liceu. La veu continua
tan fresca com llavors; potser no té lespectacular domini tècnic dalgun dels seus companys de corda, però la
bellesa del seu eteri so acaba hipnotitzant cadascuna de les seves diverses sortides a escena, començant
per la seva somiadora ària dentrada  Dove sei  fins arribar a el joiós esclat final de lària de bravura  Vivi, tiranno
.    La resta del repartiment, malgrat tenir un gran nivell, no va estar a lalçada dels dos protagonistes, que per
altra banda monopolitzen la majoria dàries de lòpera. El tenor Joel Prieto , que tant ens havia agradat fa uns
anys al Ferrando de lúltim Cosí fan tutte , es presentà amb certes inseguretats i unes coloratures un xic
boiroses. Malgrat tot, la seva interpretació va anar guanyant a mesura que avançava la representació, amb
larribada depisodis més lírics, acabant amb una delicadíssima interpretació de la seva pastoral ària final,
Pastorello dun povero armento .    Bastant limitada en el registre greu va ser la veu de la mezzosoprano Sasha
Cooke , que donà vida a Eduige, però que estigué escènicament del tot convincent. Una mica el mateix
problema que detectarem en el Garibaldo del baríton Gianluca Margheri , a qui mancà una major rotunditat
en la vocalitat del seu vil personatge.    Lamentem lamputació inexplicable de part de lària  Sono i colpi de la
sorte  que el contratenor Gerald Thompson mig cantà com a Unulfo, un personatge secundari que
sorprenentment té algunes de les més belles àries de lòpera. Potser la seva interpretació va ser en excés
plana i impersonal, però també cal dir no va estar gens afavorit per la direcció escènica, obligat a cantar a
vegades en les posicions ben estranyes i neguitejat sovint amb moviments continus.    Des de que es va
anunciar que el mestre Pons dirigiria aquestes funcions un cert escepticisme sens va despertar, ja que no li
coneixíem cap aptitud en la música barroca. Ens equivocarem totalment. La seva direcció daquesta òpera
ens ha impressionat i és digna de posar-se al costat de les recordades La ciutat invisible de Kitege o el
Gotterdämmerung com les seves grans fites aconseguides fins el dia davui al Liceu. Lectura sorprenent, fluïda,
amb una incessant continuïtat que lallunya de la perillosa monotonia dun llistat de belles àries. Magnífica
també la prestació orquestral, amb unes parts solistes cuidades fins al mínim detall i un continu imaginatiu i
fantasiós. Un veritable luxe per als sentits que només ens va fer enyorar la utilització dinstruments històrics.
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Com ja hem apuntat al principi, molt cinematogràfica és la posada en escena de Claus Guth , que sap dotar
dun contingut paral·lel interessant a lencotillat llibret original. Una rotativa casa londinenca destil georgià i dun
blanc impol·lut serveix també com a pantalla de projecció, en forma de mapping, de tot un seguit de
fantasmagòriques imatges en blanc i negre, fruit de la imaginació desbordant del petit Flavio, el fill del matrimoni
protagonista, encarnat per lactor Fabián Augusto Gómez . Les fantasmagories, cada vegada més presents
en la ment del pobre noi, arriben a prendre corporeïtat en unes sinistres figures que el turmenten en una nit
londinenca gairebé perpètua (execel.lent tasca de tot lequip de figuració). Revelador en aquest aspecte és el
final ideat per Guth (i que òbviament no desvetllarem en aquestes línies), amb una enriquidora relectura de
la història que amb ulls de nen acabem de presenciar.    Discrepem però de la divisió de lespectacle en dos
llarguíssimes parts dhora i mitja cadascuna i un únic entreacte, cosa que obliga a loient a fer un esforç de
proporcions wagnerianes en una partitura pensada per ser interpretada en tres actes i dues pauses. Sembla
que la pràctica sha posat de moda en lòpera barroca, ja que no és la primera vegada que lhem patit.
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Rodelinda, Georg Friedrich Händel

Lunes,  4 de marzo de 2019

Rodelinda,  Georg Friedrich Händel  Intèrprets: Lisette Oropesa, Bejun Mehta, Fabián Augusto Gómez, Joel
Prieto, Sasha Cooke, Gerald Thompson, Gianluca Margheri  Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del
Liceu  Direcció musical: Josep Pons  Direcció descena: Claus Guth  Gran Teatre del Liceu, 2 de febrer    Com
si es tractés duna cata de vins i hagués didentificar-ne el millor, sóc al Liceu a cegues a lestrena de la Rodelinda
de Händel sense voler saber res de Bejun Metha ni del libretto . Vull distingir la seva veu. Sabré reconèixer
lScreaming Eagle Sauvignon quan el tasti? Destacarà prou?  Lescenari i el vestuari són en blanc i negre,
elegants com la música. Domina la blancor duna casa anglesa vuitcentista, evocant el Londres del compositor,
amb nombroses entrades i sortides que aporten sòbries sorpreses escèniques que subratllen el seu
barroquisme sonor. La il·luminació de Joachim Klein és clara i canviant; magnífica però sense estridències.
Una altra metàfora del compositor. Al tercer acte, les escales simulen els la presó del pare. El punt de vista
és el fill, Flavio i els seus dibuixos infantils, que donen una perspectiva arriscada però reeixida de la història
dun padrastre rebutjat i un rei destronat que torna a casa. Els moviments actorals són lents però continus per
no destorbar les àries però evitant limmobilisme típic dels cantants callats en espera que encarcarava lòpera
clàssica.    ©Javier del Real    El tempo pausat de Händel és visible a través de la coreografia realista de
Ramses Sigl tot i la seva exactitud impecable. Llevat dalgun moment vulgar com la baralla de les cunyades,
domina la distinció reflectint lesperit händelià. Lequip dirigit per Claus Guth és de primera categoria. La direcció
de Pons és majestuosa. La soprano Lisette Oropesa ens regala uns planys intensos amb la seva dolça, forta
i límpida.    ©Javier del Real    Sap ser brava i amorosa com Penèlope. Però, i Metha? Qui és? És Unulfo?
És Garibaldo? És el rei Grimoaldo de la primera escena? El tenor no macaba dimpressionar (sí que ho farà
a loda a la vida retirada). Ja som prop del segon acte; ha passat més de mitja hora. De sobte, laire del Liceu
somple de la veu més bella que mai he escoltat. Dubto si és duna dona. No, és Bejun Metha! El contratenor
seleva sobre lorquestra. Sap modular els aguts, fer salts melòdics, ornamentar, enlairar-se i cobrir amb el seu
raig fi i intens tot el teatre. El seu timbre sublim sexpressa amb naturalitat ondulant. Ell és el Screaming Eagle
blanc, un dels millors del món. No hi ha cap dubte. Simposa sobre la resta de vins malgrat que siguin cantants
excel·lents. Posseeix un do natural i una veu celestial. El Liceu, emocionat, laplaudeix amb fervor. Que gran,
la producció. Que gran, Händel: Fanneco ai miei lamenti. Ritorna. ..    Text: Núria Perpinyà
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Psico-Händel

Martes,  5 de marzo de 2019

 RodelindaIntérpretes: : Lisette Oropesa (Rodelinda), Bejun Mehta (Bertarido), Joel Prieto (Grimoaldo), Sasha
Cooke (Edvige), Gianluca Margheri (Garibaldo), Gerald Thompson (Unulfo), Fabián Augusto Gómez (Flavio).
Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del LiceuDirección musical:Josep PonsDirección escénica: Coproducción
del Gran Teatre del Liceu conFelicidad barroca tras el exitoso estreno de la ópera Rodelinda ...Iniciar sesión
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Rodelinda al Liceu: London after midnight

Martes,  5 de marzo de 2019

5/3/2019 |     Programa: 'Rodelinda' de Händel    Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu    London after midnight  va
ser una pel.lícula muda dirigida per Tod Browning i protagonitzada per Lon Chaney, lanomenat home de les
1000 cares. El gran Chaney deformà el seu rostre fins a convertir-lo en lesgarrifosa màscara dun vampir abillat
amb capa negra i barret de copa, referent que sacabaria convertint en una constant en el gènere de terror del
Hollywood daurat. Desgraciadament, la darrera còpia conservada de lobra cremà en el gran incendi de la
Metro Godwyn Meyer del 1967.  A lactualitat només es conserven unes poques fotografies del film, però
bastant il·lustratives daquell malson cinematogràfic a Londres.     © Javier del Real     El cinema de terror
clàssic, amb les seves llums i boires, sembla haver influenciat lestimulant proposta que Claus Guth ha ideat
per a la  Rodelinda  de Händel i que el Gran Teatre del Liceu presenta fins el 15 de març. No ha estat el Liceu
un teatre gaire avesat en el repertori barroc (la mateixa  Rodelinda  encara romania inèdita), però els pocs
exemples que han passat pel teatre sempre han estat fins ara amb unes enlluernadores produccions i uns
repartiments excel.lents. Hem de recordar la prehistòria de la recuperació händeliana amb el  Giulio Cesare  de
Montserrat Caballé el 1982 (ja abans lòpera shavia representat, en alemany!), les belles (i adulterades)
produccions de Herbert Wernicke per  Alcina  (Liceu a lexili del Teatre Nacional, el 1999) o per al mateix  Giulio
Cesare  (vist al llavors flamant nou teatre, el 2001 i també el 2004), seguides de les interessants presentacions
d Ariodante  o  Agrippina . Malgrat tot, en les darreres temporades el teatre havia relegat la producció de
Händel a versions de concert, amb la prestesa justificació de la poca teatralitat dels seus arguments.    Händel
estrenà  Rodelinda  el 1725 al Kings Theatre de Londres (el teatre on des de 1986 es representa encara amb
gran èxit el musical  The Phantom of the Opera ). Un teatre doncs amb una història impressionant: només
uns mesos abans de lestrena de  Rodelinda  el mateix Händel hi havia estrenat el seu  Giulio Cesare  i també
Tamerlano . I ha qui considera aquestes tres òperes com un tríptic en que el compositor ens mostra lamor
des de tres òptiques molt diferents: la sensualitat a  Giulio Cesare , lamor paternofilial de  Tamerlano (més
endavant temàtica nuclear de la producció verdiana) i finalment labnegació conjugal de  Rodelinda , que a
Alemanya es va veure com antecedent del  Fidelio  de Beethoven, i que segurament influí en lexhumació de
lòpera a Göttingen el 1920.    El paper de la soferta esposa Rodelinda va estar escrit originàriament per a
Francesca Cuzzoni , una de les màximes sopranos del moment, però que treia de polleguera Händel. John
Mainwaring, el primer biògraf del compositor, assegurà que Händel, en un atac dira, estigué a punt de llençar
la capritxosa cantant per la finestra. El Liceu ha pogut comptar per aquestes representacions amb el talent
emergent de la soprano  Lisette Oropesa , una cantant de tracte proper i exquisit (res a veure per tant amb
el dimoni Cuzzoni). La veu lírico-lleugera dOropesa pateix en algun moment duna partitura extenuant i
excessivament greu, però amb la seva tècnica impol·luta i uns imaginatius ornaments acaba portant el

32 / 34



Catclàssica.cat
http://www.classics.cat/critiques/detall?Id=3681

Mar,  5 de mar de 2019 09:28
Audiencia: 186

VPE: 0,37

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 2

personatge a la seva tessitura, component una interpretació absolutament colpidora i fascinant. Si haguéssim
de triar un fragment (arriba a cantar fins a 8 àries!) ens quedaríem amb el bell lament de lacte tercer,   Seil
mio duol  . La soprano debutava al teatre i en el rol; no podem més que desitjar noves visites per la seva part.
Bertarido, lexiliat marit de la protagonista, fou ideat per Händel per a Senesino, potser el més gran castrat
juntament amb Farinelli. El Liceu també ha estat de sort podent comptar amb la participació del contratenor
Bejun Metha , que ja estrenà la producció al Teatro Real de Madrid i de qui encara teníem grans records del
Tamerlano  que oferí en versió de concert el 2011 al mateix Liceu. La veu continua tan fresca com llavors;
potser no té lespectacular domini tècnic dalgun dels seus companys de corda, però la bellesa del seu eteri
so acaba hipnotitzant cadascuna de les seves diverses sortides a escena, començant per la seva somiadora
ària dentrada   Dove sei   fins arribar a el joiós esclat final de lària de bravura   Vivi, tiranno  .    La resta del
repartiment, malgrat tenir un gran nivell, no va estar a lalçada dels dos protagonistes, que per altra banda
monopolitzen la majoria dàries de lòpera. El tenor  Joel Prieto , que tant ens havia agradat fa uns anys al
Ferrando de lúltim  Cosí fan tutte , es presentà amb certes inseguretats i unes coloratures un xic boiroses.
Malgrat tot, la seva interpretació va anar guanyant a mesura que avançava la representació, amb larribada
depisodis més lírics, acabant amb una delicadíssima interpretació de la seva pastoral ària final,   Pastorello
dun povero armento .    Bastant limitada en el registre greu va ser la veu de la mezzosoprano  Sasha Cooke
, que donà vida a Eduige, però que estigué escènicament del tot convincent. Una mica el mateix problema
que detectarem en el Garibaldo del baríton  Gianluca Margheri , a qui mancà una major rotunditat en la vocalitat
del seu vil personatge.    Lamentem lamputació inexplicable de part de lària   Sono i colpi de la sorte   que el
contratenor  Gerald Thompson  mig cantà com a Unulfo, un personatge secundari que sorprenentment té
algunes de les més belles àries de lòpera. Potser la seva interpretació va ser en excés plana i impersonal,
però també cal dir no va estar gens afavorit per la direcció escènica, obligat a cantar a vegades en les posicions
ben estranyes i neguitejat sovint amb moviments continus.    Des de que es va anunciar que el  mestre
Pons  dirigiria aquestes funcions un cert escepticisme sens va despertar, ja que no li coneixíem cap aptitud
en la música barroca. Ens equivocarem totalment. La seva direcció daquesta òpera ens ha impressionat i és
digna de posar-se al costat de les recordades  La ciutat invisible de Kitege  o el  Gotterdämmerung  com les
seves grans fites aconseguides fins el dia davui al Liceu. Lectura sorprenent, fluïda, amb una incessant
continuïtat que lallunya de la perillosa monotonia dun llistat de belles àries. Magnífica també la prestació
orquestral, amb unes parts solistes cuidades fins al mínim detall i un continu imaginatiu i fantasiós. Un veritable
luxe per als sentits que només ens va fer enyorar la utilització dinstruments històrics.    Com ja hem apuntat
al principi, molt cinematogràfica és la posada en escena de  Claus Guth , que sap dotar dun contingut paral·
lel interessant a lencotillat llibret original. Una rotativa casa londinenca destil georgià i dun blanc impol·lut
serveix també com a pantalla de projecció, en forma de mapping, de tot un seguit de fantasmagòriques imatges
en blanc i negre, fruit de la imaginació desbordant del petit Flavio, el fill del matrimoni protagonista, encarnat
per lactor  Fabián Augusto Gómez . Les fantasmagories, cada vegada més presents en la ment del pobre noi,
arriben a prendre corporeïtat en unes sinistres figures que el turmenten en una nit londinenca gairebé perpètua
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(execel.lent tasca de tot lequip de figuració). Revelador en aquest aspecte és el final ideat per Guth (i que
òbviament no desvetllarem en aquestes línies), amb una enriquidora relectura de la història que amb ulls de
nen acabem de presenciar.    Discrepem però de la divisió de lespectacle en dos llarguíssimes parts dhora i
mitja cadascuna i un únic entreacte, cosa que obliga a loient a fer un esforç de proporcions wagnerianes en
una partitura pensada per ser interpretada en tres actes i dues pauses. Sembla que la pràctica sha posat de
moda en lòpera barroca, ja que no és la primera vegada que lhem patit.     Daniel Cortès Gil  Núvol
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