
Georgy Vasiliev (Roméo) e VanninaSantoni (Juliette)

Lorenzo
ViotTi, o novo

maeslro lilular da Orquestra
Gulbenkian, lem loda

a razão: Gounod é hoje um
compositor subestimado. Passou

de moda na segunda metade
do século XX, quando os bcm-

pcnsantcs se envergonharam das

ligações perigosas entre religião
e erolismo. Aos poucos, vamos
conhecendo melhor a sua obra:

representações e gravações
recentes de "La nonne sanglante"
(1854), "La colombc" (1860) c

"Cinq-Mars" (1877) provaram que
havida alem de "Faust" (1859)

a que os alemães chamam

"Margarethe" — e de "Roméo et
Juliette" (1867). Viotti apostou
certo: "Roméo et Juliette" é a

melhor ópera de Charles Gounod

(1818-93) c não era cantada

cm Lisboa desde 1967. Graças
à modernização recente do

palco, a novidade é que a ópera
seria encenada 'a sério', com a

Orquestra remetida para o fosso,

e o Coro do Prólogo cantando e

avançando cm direção ao palco
pelas coxias da plateia. Desde os

anos 1970 ("Iphigénie en Tauride",
de Gluck, e "Trilogia das Barcas",
de Joly Braga Sanlos) que não se

via uma produção tão completa na
Gulbenkian.

Não havia nomes sonantes no

elenco, nem eram precisos.
Houve mais e melhor: um grande
maestro, um encenador rigoroso
e surpreendente, e inteligência a

rodos. Miraculosamente, o todo

emergiu muito maior do que a

soma das partes. Que a Juliette de

Vannina Santoni era melhor do

que o Romeo de Georgy Vasiliev

(tenor com agudos portentosos),

que o Merculio de John Brancy
exibia uma voz ágil, mas mais
leve do que implica o metal de

onde deriva o nome, e que o Frère
Laurent de Jean Teitgen possuía
um timbre de baixo profundo,
seria consensual. Na meia dúzia
dos restantes solistas impôs-sc
o Tybalt veemente c agressivo
de Marco Alves dos Santos, sem

ninguém a estragar o conjunto.
Santoni desembaraçou-se bem

tanto da ariette valsante, 'Je veux

vivrc', do I ato, como da temível
ária do veneno, 'Amour ranime
mon courage', do IV, e Vasiliev
escalou indómito os cumes de 'Ah!

lève-Loi, soleil!', do 11, enquanLo
o paredão do íundo descia para
revelar o jardim banhado em Lons

dourados. Quatro belos duetos
de amor marcam a progressão
do drama. Porém, a glória do

cspctáculo residiu no casamento
certeiro e raro da direção magistral
de Viotti com a não menos
reveladora encenação de Vinccnt

Huguet (discípulo de Patrice

Chéreau, que já dera um ar da

sua graça na semiencenação de

"Ode Marítima" em dezembro

passado). A continuar como está,
o São Carlos arrisca a tornar-se
irrelevante.
"Roméo et Juliette" é uma ópera
longa c difícil, mas a Orquestra
respondeu muito bem às

indicações incisivas de Viotti,
sempre atento às mudanças
emocionais da partitura. E a

esplêndida acústica do auditório
não nos deixou perder o mais
leve desenho musical, mesmo
com a Orquestra imersa no íosso.

Transpor esta "história de muita
mágoa" para a atualidade, e

fazê-lo convincentemente, não
c para todos. Com a ajuda da

cenografia exemplar de Aurélio
Maestro (animada por esculturas
da colcção da Faculdade de

Relas Artes da Universidade de

Lisboa) e dos figurinos expressivos
de Clémence Pernoud, Iluguet
triunfou em pleno. A Julieta
de Shakespeare tem 14 anos

incompletos; Huguet vê-a como
uma adolescente mimada,
na 'idade do armário', que se

transforma em mulher à vista de

Romeu. Não se limitou a dirigir os

personagens principais; imprimiu
um realismo violento às lutas

c metamorfoseou o Coro numa
multidão bem diversificada de

afores. O resultado foi teatro
como já não se via há vários

anos em Portugal! (Huguet será

o encenador da nova produção
de "Die Frau ohne Schatten", de

Richard Strauss, em maio próximo
na Wiener Staatsoper, sob a

direção de Christian Thielemann.)
A princípio desconfiado, o

público acabou por se render ao

deslumbramento do cspctáculo,
que foi gravado pela RTP2. Uma
noite histórica da ópera e do

teatro em Portugal! Venha de lá o
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