„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

FURTUNOSUL B AIAZID
Dragoº COJOCARU

LORNIONUL GALACTIC

Programarea unor titluri în versiune de
concert constituie, fãrã doar ºi poate, o
soluþie cu o serie de avantaje pentru teatrele
de operã de pretutindeni. Pe de o parte, costurile ce trebuie suportate de instituþie sînt
mai mici, prin absenþa decorurilor ºi a
miºcãrii scenice (ceea ce, din fericire, se
oglindeºte ºi în preþul biletelor). Pe de altã
parte, e nevoie de un numãr mai mic de
repetiþii, fapt prin care se faciliteazã prezenþa
unor soliºti de renume cu agenda îndeobºte
prea încãrcatã pentru a-ºi putea permite
însuºirea, oricînd ºi oricum, a unor concepþii
regizorale noi, sau chiar reluarea unor producþii la care au mai participat într-un trecut
mai apropiat sau mai îndepãrtat. În sfîrºit,
prezentarea unor opere în variantã concertantã reprezintã, de multe ori, o alternativã
dezirabilã, faþã de tot mai numeroasele montãri aberante care, în goana dupã noutate cu
orice preþ ºi gãselniþã scandaloasã, inundã piaþa
artisticã, spre necazul amatorilor de operã (în
genere, conservatori prin definiþie). Am constatat
deja aceastã opinie în presa de specialitate ºi, în
urma experienþelor personale din ultimii ani, mã
pot declara, în principiu, de acord. Cu precizarea de
rigoare cã, dacã am ocazia sã vãd, bunãoarã, Tosca
sau Turandot în regia lui Franco Zeffirelli, mã
bucur; dacã, însã, pentru aceleaºi titluri, mi se vîrã
sub nas tot felul de transpuneri ale acþiunii în timp
ºi spaþiu, ca de exemplu pe Planeta Maimuþelor,
prefer din capul locului versiunea de concert. În
fine, poate cã e vorba de o limitare „intelectualã”
greu de depãºit, dar nu pot uita cã unele dintre cele
mai izbutite seri lirice din istoria personalã le-am
trãit chiar în aceste condiþii: la Barcelona, la
Milano sau la Berlin.
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Acestea fiind zise, pentru stagiunea 2010-2011,
Gran Teatre del Liceu a reuºit sã programeze, în
sfîrºit, douã spectacole (6 ºi 9 iulie) cu Tamerlano
de Georg Friedrich Händel, aºteptate cu sufletul la
gurã de amatorii de operã de pe mai multe continente. Motivele acestei expectative febrile sînt
multiple. Ele se leagã, în primul rînd, de prezenþa în
distribuþie a lui Plácido Domingo. Dupã debutul
sãu madrilen, în 2008, în rolul lui Baiazid-Fulgerul
(un debut cum altfel decît… fulminant?), tenorul
purtase în triumf aceastã partiturã pe scenele americane (Washington ºi Los Angeles), dar spectacolele programate în stagiunea trecutã la Royal
Opera House din Londra (unde mã înarmasem cu
bilete ºi iluzii ameþitoare pentru trei reprezentaþii)
au fost realizate cu un alt tenor, din pricina operaþiei la care Domingo a fost supus în perioada
respectivã. Slavã Domnului, Marele Maestru a ieºit
teafãr din intervenþia medicalã ºi, dupã un numãr
impresionant de alte minunate isprãvi artistice,
iatã-l abordînd din nou rolul sultanului prizonier,
pe scena teatrului Liceu din Barcelona, unde, în
ultima vreme, frecvenþa apariþiilor sale s-a redus la
una la trei ani. Istoricele spectacole cu Walkiria din
mai 2008 (tot în versiune de concert) au marcat
strãlucitorul precedent la care, din fericire, am asistat cu acea uimire pe care numai opera la nivel
înalt þi-o poate oferi.
Era vorba, printre altele, ºi de prima audiþie, la
Barcelona, a capodoperei lui Händel, a cãrei premierã absolutã, londonezã, dateazã din 1724. În
sfîrºit, cele douã spectacole cu Tamerlano aduceau
cu sine o serie de debuturi ale diferiþilor interpreþi:
cu excepþia lui Bejun Mehta (prezent la Gran
Teatre del Liceu în cele douã stagiuni imediat
precedente, însã numai în recitaluri individuale),
toþi ceilalþi soliºti evoluau pentru prima oarã în
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superba salã a magnificei instituþii de pe Rambla.
Cu acelaºi prilej, pe prima scenã liricã din
Oraºul Conþilor debuta ºi dirijorul englez William
Lacey (Kapellmeister la Opera din Leipzig), un
itinerant de succes pe scenele europene ºi americane (nu mai demult de luna mai, anul curent, a
fãcut Iphigénie en Tauride la Washington – ultima
serie de spectacole din capitala Statelor Unite cînd
Plácido Domingo evolua ca solist concomitent cu
ocuparea funcþiei de director general al Operei,
poziþie administrativã din care s-a eliberat o datã cu
încheierea prezente stagiuni). În opinia mea,
William Lacey s-a dovedit a fi mai puþin inspirat în
noua sa abordare händelianã, unde a optat pentru o
repeziciune a tempo-ului (de elocventã pildã, în
aria lui Andronico „Benché mi sprezzi”, de
încheiere a primului act) ºi pentru o stricteþe geometricã a liniilor melodice, în detrimentul acelui
farmec inefabil care se desprindea, la Madrid, în
urmã cu trei ani ºi trei luni, din bagheta lui Paul
McCreesh.
Orchestra simfonicã a Teatrului (redusã, în
acord cu necesitãþile partiturii, la treizeci ºi patru de
instrumentiºti) a funcþionat, în principiu,
ireproºabil, deºi fãrã acea strãlucire pe care i-ar fi
putut-o dicta, de pe podiumul dirijoral, un expert
consacrat al repertoriului baroc. Dintre intervenþiile
instrumentale particulare, am remarcat, în ambele
seri – ºi am premiat cu un „bravo” – evoluþia fãrã
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cusur a lui Miguel
Ángel
Bosch
la
trompetã în decursul
ariei de bravurã a protagonistului, „Sento la
gioia”, de la începutul
actului al doilea, care,
potrivit unei tradiþii de
secol optsprezece, a fost
împrumutatã dintr-o altã
operã a lui Händel, ºi
anume Amadigi, substituind astfel mai puþin
impetuoasa „Bella gara
che faranno”.
Respectiva opþiune
substitutivã s-a încununat cu succes, aria
declanºînd în salã ovaþii
rãsunãtoare la adresa lui Bejun Mehta, contratenorul care, totuºi, în rolul titular, s-a depãºit pe
sine în urmãtoarea arie de virtuozitate, din actul al
treilea, „A dispetto d’un volto ingrato”, dupã a
cãrei execuþie a fost rechemat la rampã, în seara de
9 iulie, de un public intrat în delir. Succesul de proporþii al solistului american (nepot de unchi al celebrului ºef de orchestrã Zubin Mehta) s-a datorat, în
afarã de frumuseþea timbrului vocal, unei abilitãþi
uluitoare în rezolvarea sinuoaselor pasaje de coloraturã, precum ºi geniului interpretativ, constatabil la tot pasul, în nuanþarea expresiilor dramatice
ale textului (aceasta, în pofida unei redãri a consoanelor italiene subminatã, într-o oarecare
mãsurã, de obiºnuinþele cotidiene ale rostirii anglofone). Pentru subsemnatul, era pentru prima oarã
cînd ascultam pe viu un contratenor ºi, în urma
spectacolelor comentate aici, pot declara cã aceste
voci ciudate, ieºite din comun, de altminteri
înlocuite pentru multã vreme de corespondentele
lor feminine (mezzo-sopranã ºi contralto), îºi au
doza lor de seducþie, chiar ºi pentru partea bãrbãteascã a publicului.
A confirmat-o ºi cel de-al doilea contratenor al
spectacolului, Max Emanuel Cenèiæ: interpretul
prinþului grec Andronico. Cu o voce mai bogatã în
armonice ºi uºor mai gravã (dar ºi mai sigurã în
acut) decît aceea a colegului sãu american, însã
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avînd la dispoziþie o singurã arie de bravurã în care
sã-ºi evidenþieze virtuozitatea coloraturii („Più
d’una tigre altero”), solistul croat a mizat pe
nuanþarea melancoliei personajului, pendulînd între
amor mistuitor ºi revoltã neputincioasã, printr-un
lirism de calitate, subtil ºi filigranat. ªi-a completat
prezenþa scenicã prin purtarea, cu o demnitate bine
cumpãnitã, a unui costum princiar veritabil, în contrast evident, dar nu strident, cu restul personajelor
masculine, echipate dupã linia normalã a actualitãþii (costum negru ºi cãmaºã descheiatã sub bãrbie).
La antipozii scalei vocale, basul italian Vito
Priante a portretizat un Leone de nãdejde, viguros
ºi înþelept în remarcile sale pe seama mersului
lucrurilor pe Pãmînt, dovedindu-ºi posibilitãþile
virtuozistice în singura arie („Nel mondo e nell’abisso”, din actul al doilea) pãstratã pentru
aceastã reprezentaþie din cele trei compuse de
Händel în contul personajului (prin convenþia
amputatoare operatã asupra unei opere – chipurile
– prea lungi, chiar ºi în sublimul ei, pentru publicul
actual, mai mereu vehiculator al tristei lozinci time
is money).
Pentru rolul prinþesei de Trebizonda, Irene, a
fost invitatã Anne Sophie von Otter, mezzosoprana suedezã de largã recunoaºtere internaþionalã care, prin ºtiinþa interpretãrii ºi marea experienþã acumulatã de-a lungul unei cariere îndelungate, a încercat ºi, în bunã mãsurã, a reuºit sã compenseze neajunsurile unui volum vocal aflat pe o
treaptã mai jos în raport cu partenerii sãi de scenã.
Ajungem astfel la nucleul dramatic al acestei
tulburãtoare dramma per musica: raportul dintre
tatã ºi fiicã (o temã binecunoscutã mai ales
cunoscãtorilor repertoriului verdian), concretizat,
în cazul de faþã, în perechea alcãtuitã din Baiazid,
pãrintele sultan, ºi Asteria, fata împãratului.
Soprana Sarah Fox – posesoare a unui corsaj de
invidiat, sutã la sutã creaþie a Mamei Naturã, suscitînd de la sine comentarii (bãrbãteºti) entuziaste
pe holurile teatrului – a produs o apariþie seducãtoare din capul locului prin frumuseþea formelor
fizice ºi a chipului, a coafurii ºi a vestimentaþiei de
galã. Însã, mai presus de toate, solista englezã s-a
achitat de exigenþele rolului printr-o voce de o feminitate deosebit de expresivã, sugerînd prin simpla
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emisie rãscoliri lãuntrice ale unor profunzimi intuibile undeva la hotarul dintre mintal ºi visceral ºi
desãvîrºindu-ºi prestaþia printr-o interpretare
impecabilã a textului ºi muzicii. Chiar aº spune cã
personajul ei, chinuit din trei direcþii (prizonieratul
umilitor al tatãlui, dragostea aparent imposibilã
pentru prinþul grec ºi abominabila pretenþie matrimonialã a liderului mongol victorios), a cîºtigat
mult în pregnanþã prin contribuþia de excepþie a
interpretei britanice. Totuºi, spre a ne menþine cu
picioarele pe pãmînt, precum ºi pentru a acorda
cuvîntul ºi „pãrþii adverse”, vom adãuga de îndatã
cã, lãsînd injust la o parte graþia provocatoare a trilurilor, anumite note din registrul acut „pompate” cu
excesivã rîvnã de arãtoasa Sarah (mai cu seamã în
al doilea spectacol) în aria „Cor di padre e cor d’amante” au prilejuit ºi un alt tip de comentarii
(femeieºti), mai puþin entuziaste, dar mai maliþioase, pe aceleaºi primitoare holuri ale teatrului...
În rolul furtunosului Baiazid (de fapt, cum scrie
la partiturã: Bajazet), nu mai puþin furtunos în posCONVORBIRI LITERARE

tura de prizonier, deposedat de coroanã, Plácido
Domingo ºi-a reafirmat întîietatea în lumea ºi în
istoria operei, prin mijloacele care-i aparþin, în
ansamblul lor, într-o imperialã exclusivitate: timbrul de tenor baritonal, inconfundabil, de aur, catifea ºi sînge, soliditatea de rocã a organului vocal,
prezenþa scenicã de o suveranitate leoninã, infinita
nuanþare a aspectelor interpretative, a intonaþiei ºi a
lecturii textului, incisivitatea incomparabilã a
recitativului, arderea vulcanicã, implicarea dramaticã totalã, pînã la confundarea cu personajul (dupã
paralizantul arioso „Figlia mia, non pianger, no” ºi
urmãtorul, cel final, din scena morþii – „Sù, via,
furie e ministre del gran Re dell’ira” – am anticipat
ovaþia generalã cu „un «bravo» spontan ºi entuziast”, cum l-a calificat cineva într-un articol, care se
aude limpede în înregistrarea radiofonicã)… ºi cîte
altele pe care nu obosesc, dar mã reþin a le mai enumera doar pentru cã reiterarea lor perpetuã ar putea
deranja distinsul cetitor aflat în cãutare de noutate.
Cum am mai spus ºi de alte dãþi, aceastã noutate
Domingo o prezintã la fiecare apariþie a sa, însã,
fatalmente (iar mã repet!), limbajul nostru verbal e
prea mãrginit pentru descrierea amãnunþitã a acestui fenomen fãrã precedent. Aºa încît, pentru a privilegia detaliul concret, vom spune cã, în
prezentarea barcelonezã consemnatã aici, Marele
Maestru a optat pentru douã soluþii de parcurs prin
care a cedat o parte din poziþia sa de cãpetenie
absolutã a reprezentaþiei, poziþie pe care a împãrþito, acum, în materie de ovaþii, cu uimitorul Bejun
Mehta. Întîi, a renunþat la o arie (marcã, vrîndnevrînd, a protagonistului) din începutul actului al
treilea („Su la sponda del Pigro Lete”), arie
înlocuitã printr-un duet (la fel de frumos, dar…
duet) cu Asteria. Apoi, a scurtat urmãtoarea arie de
mare dificultate din acelaºi act („Empio, per farti
guerra”), pe care a interpretat-o fãrã secþiunea
medianã (strofa „Nell’ira degli dèi”) þi fãrã principalul da capo, în aºa fel încît, din cele 4 minute ºi
17 secunde savurabile în varianta de la Madrid
(disponibilã pe DVD la „Opus Arte”), au mai rãmas
doar 2 minute ºi 7 secunde (aºadar, mai puþin de
jumãtate). E drept cã, în prima searã, Domingo a
interpretat pasajul cu o asemenea intensitate, încît,
cu respiraþia suspendatã ºi cu nervii întinºi la maximum, aproape cã n-am observat „scurtãtura”. În
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seara a doua (cea transmisã la radio de „Catalunya
Música”), marele tenor a intrat în aceastã arie cu
multã convingere, dar, pe traseu, mi-a creat o
anume impresie (altminteri, pentru mulþi, inexistentã) cã ceva nu-i convine. Cred cã tocmai acest
moment din desfãºurarea reprezentaþiei l-a determinat sã constate el însuºi, cu discretã nemulþumire,
în scurtul dialog cu care am fost privilegiat, dupã
spectacol, pe trotuarul supraaglomerat cu admiratori electrizaþi din faþa Teatrului Liceu, cã „în
cealaltã searã a fost mai bine”…
În sfîrºit, m-am oprit un pic asupra acestui amãnunt care rãmîne absolut insignifiant în grandoarea
contextului interpretativ domingian. La urma
urmei, e la mintea cocoºului cã nimeni nu-i dator sã
evolueze în fiecare secundã la aceleaºi cote incandescente: iar el, care de mult nu mai are a se întrece
decît cu sine, cu atît mai puþin. Însã amãnuntul
capãtã valoare de simbol atunci cînd priveºte seriozitatea conºtiinþei artistice a marelui tenor: naturaleþea ºi sinceritatea afirmaþiei cu miez autocritic a
lui Domingo oglindeºte faptul cã valoarea adesea
incomensurabilã a prestaþiilor sale scenice nu poate
izvorî decît din bogãþia, generozitatea ºi autenticitatea unei umanitãþi de egalã mãrime cu arta pe care
o manifestã.
Braþul de garoafe pe care l-am aruncat din rîndul întîi nu e, de bunã seamã, o rãsplatã pe mãsura
cîºtigului sufletesc de care m-am bucurat într-o
asemenea searã, iar faptul cã Plácido Domingo în
persoanã mi-a cerut cartea de vizitã (pentru a mã
consulta cu privire la nu ºtiu ce proiect de-al sãu
legat de Bucureºti) m-a înmãrmurit pur ºi simplu.
N-am avut niciodatã carte de vizitã ºi nici nu mi-a
trecut prin cap vreodatã sã-mi fac pînã nu mi-a
cerut-o cine mi-a cerut-o! Adicã prea tîrziu! M-am
pomenit scriindu-i numãrul meu de telefon – nu
ºtiu cît de corect – pe o foaie cu traducerea articolului din „Convorbiri literare”, cu un pix pe care
Maestrul, sãritor la ridicarea mea din umeri
neputincioasã, mi l-a oferit din buzunarul de la
piept: „Am eu! Am eu!”). ªi chiar are Maestrul,
are, nu doar pix, ci atîta tezaur de artã ºi omenie,
din care, printr-un noroc la fel de inexplicabil ca
figura lui Domingo, m-am îmbogãþit „pe viu” în
ultimii ani. Ce sã mai spun acum? Mulþumesc, don
Plácido!
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