
De data asta, îmi voi începe cronica
printr-un citat, pentru introducerea în atmos-
ferã: „Domingo, aºa cum îl iubim cu toþii.
Ovaþii pentru Superstarul Operei” – astfel îºi
intitula criticul Karl Löbl, la 5 septembrie,
cronica din popularul cotidian „Österreich”
pe seama spectacolului inaugural al stagiunii
2011-2012 a Operei de Stat din Viena.
Maestrul nu mai pãºise pe prima scenã a
oraºului imperial de la 19 mai 2007, cînd
instituþia i-a organizat o Galã jubiliarã cu
prilejul împlinirii a patru decenii de la debut.
Spectacolul (cuprinzînd primul act din
Walkiria ºi ultimul act din Otello, legate
printr-o serie de proiecþii video cu selecþiuni
din cariera tenorului la Staatsoper) fusese
gîndit, pare-se, ca un „adio” definitiv (pe
principiul „mai bine în plinã glorie decît prea
tîrziu”: cel puþin, aceasta este interpretarea
care circula în rîndurile fanilor marelui

tenor, teribil de nemulþumiþi fiindcã, din acel
moment, singurele apariþii vieneze ale marelui
interpret s-au petrecut doar la Theater an der Wien.
Dupã cum am avut ocazia sã constatãm nu o datã
la faþa locului, cu toate cã dimensiunile acestui
teatru nu pot concura capacitatea de top a Operei
de Stat, ambianþa s-a dovedit a fi, ºi acolo, la fel de
festivã, înregistrînd mereu recorduri în materie de
ovaþii ºi rechemãri la rampã. Unii chiar ajunseserã
sã prefere spaþiul mai „intim” din Theater an der
Wien. Totuºi, admiratorii înflãcãraþi ai lui
Domingo, cãrora li se datoreazã faima cetãþii
dunãrene de a-ºi celebra eroul cu cele mai îndelun-
gate aplauze de pe mapamond, mormãiau mereu
înciudaþi la ideea cã idolul lor nu-ºi mai manifesta
virtuþile interpretative în principala casã de operã

vienezã (la drept vorbind, una din cele big four,
cum le numea Domingo însuºi în numeroase inter-
viuri, alãturi de Scala din Milano, Covent Garden
din Londra ºi Metropolitan Opera din New York).
Vina pentru aceastã nenorocire era aruncatã inte-
gral pe umerii directorului instituþiei, nimeni altul
decît Ioan Holender: ilustrului nostru compatriot i
se punea în cîrcã o aversiune inexplicabilã faþã de
Domingo, motiv, chipurile, întemeiat pentru
sistarea participãrilor acestuia din urmã în compo-
nenþa distribuþiilor pe parcursul celor patru stagiu-
ni scurse de la Gala cu pricina. Nimic mai fals: ati-
tudinea lui Holender faþã de artistul spaniol este
limpede consemnatã în scrierile acestuia
(„Domingo reprezintã un caz cu totul aparte, ca
artist ºi ca om”) ºi neobosit reiteratã în nenumãrate
intervenþii din toate formele de media. În sfîrºit,
istoria va lãmuri chestiunea cum se cuvine. Însã,
pînã una-alta, anii treceau, don Plácido absenta de
la Wiener Staatsoper, iar frustrarea ºi furia plassy-
fan-ilor sporea direct proporþional cu mãrimea suc-
ceselor repurtate, între timp, de tenorul, baritonul
ºi dirijorul Domingo pe toate scenele importante
ale lumii. Sigur, nimeni nu putea prevesti, pe atun-
ci, proporþiile extraterestre ale longevitãþii artistu-
lui: practic, ceea ce a realizat Plácido între timp
echivaleazã, ca volum, cu cariera unui solist
obiºnuit, iar calitativ, nu poate echivala decît cu
sine, în absenþa oricãrui termen de comparaþie
pãmîntesc. Astfel, spectatorii vienezi (cel puþin
aceia aflaþi în imposibilitatea de a-l urmãri în
ameþitoarele sale deplasãri peste meridiane) se
simþeau excluºi în mod nemeritat de la marele fes-
tin al miracolului domingian. Trebuia gãsitã o
soluþie… 

Un prim plan cu ºanse de concretizare de a-l
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„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO
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reînscãuna pe Plácido pe tronul imperial de la
Staatsoper s-a pus în miºcare cu participarea
„forþelor strãine”: un proiect de schimb cultural
între Opera vienezã ºi Scala din Milano pre-
supunea douã spectacole de Simon Boccanegra
aduse de instituþia italianã pe scena austriacã, în
montarea coproducþiei cu Opera de Stat din
Berlin pe care am comentat-o amãnunþit la vre-
mea respectivã (Domingo protagonist,
Barenboim dirijor). Dar criza financiarã s-a
abãtut asupra acestei programãri (cel puþin, asta
a invocat administraþia Teatrului Scala), iar cele
douã reprezentaþii de Simon au fost, în cele din
urmã, programate, cu o micã modificare calen-
daristicã, în montarea curentã de la Staatsoper.
Primul din aceste spectacole avea sã deschidã
stagiunea. Între timp, Ioan Holender nu mai era
director: avusese parte el însuºi de o despãrþire
oficialã, printr-un spectacol de galã de la care
Plácido Domingo n-a lipsit, nici ca tenor (cu
„Winterstürme”), nici ca dirijor. Aºadar, 3 ºi 6
septembrie: zile de sãrbãtoare la Viena. 

În urma unor demersuri îndelungate pe
reþea, am izbutit, cu chiu, cu vai, sã-mi procur,
în splendida salã a Operei,  un bilet la
Mittelloge pentru prima reprezentaþie ºi unul în
rîndul cinci de la stal pentru cea de-a doua (ca de
obicei, voiam sã vãd limpede ºi nu puteam pierde
Plácido’s face, cum circulã expresia ºi obsesia). În
loja centralã, multã eleganþã, dar ºi multã tuse ºi
strãnuturi, dar vizibilitate perfectã. În ciuda regula-
mentului de salã ºi în ciuda bunului simþ, întîrziaþii
sînt lãsaþi sã intre (ºi sã deranjeze) pînã spre
sfîrºitul Prologului. În fine, ce mai conteazã?
Faptul de a mã afla acolo nu-mi mai dã voie sã mã
supãr pe nimic ºi pe nimeni. 

Vocea lui Plácido rãsunã în forma ei cea mai
bunã, creîndu-mi din nou impresia ºi speranþa
infinitului. Catifeaua mîngîie ºi oþelul rãneºte.
Electroºocurile se multiplicã incalculabil.
Respiraþia se taie la tot pasul. Lacrimile dau iama
pe la colþurile ochilor, alternîndu-se cu momentele
de înmãrmurire. Bãtrînelul din dreapta mea bate
din picior ºi, cu un zîmbet întins pe toatã faþa,
vorbeºte singur, purtat cine ºtie unde de entuziasm.
Doamna de lîngã el cautã, în mod reflex, sã-i
strîngã mîna pe bîjbîite, fãrã a-ºi dezlipi privirea de

la scenã. Domniºoara din stînga, purtãtoare de
ochelari, îºi strînge în pumn batista ºi se smiorcãie
cu pudicã discreþie, atîta cît o þin puterile. Derutat,
întîrziatul din faþã se cãzneºte a-ºi înfrîna strãnutul
care-i dã ghes implacabil. Sala pare un singur ochi
ºi o singurã ureche, aþintite asupra Maestrului.
Abolit de forþa impactului artistic, limbajul denota-
tiv se retrage în propriile lui hotare. Cel conotativ
se ia dupã el. Spiritul critic îºi pierde vlaga ºi îºi
pierde rostul. Se trece ºi se rãmîne într-o altã
dimensiune. Magie ºi delir. Preschimbat într-o
fiinþã necuvîntãtoare, mai apuc doar a nãdãjdui sã-
mi recapãt, ulterior, condiþia de homo sapiens vor-
bitor pentru a consemna cîte ceva din trãirile
nãvãlitoare, copleºitoare. Dar, dupã cum lesne se
poate constata, revenirea e doar parþialã, cãci am
de înfruntat imposibilul… 

Toatã aceastã experienþã – cum sã spun? – de
fiecare datã nemaipomenitã i se datoreazã lui
Plácido: el este cel care focalizeazã întreaga
atenþie. Cînd e pe scenã, oricît de bun coleg ar fi,
oricît de mult ºi-ar motiva partenerii de spectacol
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(aºa cum mulþi din aceºti parteneri nu obosesc sã
reitereze în declaraþiile lor), ei bine, aceºtia intrã
într-un con de umbrã: fireºte, se pot afirma plenar,
dînd mãsura propriei valori, în arii ºi duete la care
Domingo nu participã. În rest, cît priveºte atenþia
publicului, împãratul-vrãjitor îºi ia partea leului. 

De altminteri, ambele spectacole de Simon
Boccanegra au fost presãrate cu numeroase imper-
fecþiuni: unele de fond, altele accidentale. În
primul rînd, concepþia regizoralã minimalistã a lui
Peter Stein, altoitã pe scenografia cvasi-inexisten-
tã a lui Stefan Mayer, a suscitat neplãcute stupori,
mai ales printre spectatorii care au admirat pro-
ducþiile de la Covent Garden ºi de la Metropolitan.
Modificarea perspectivei scenice prin cortinele
roºii, manevrate vertical ºi orizontal, i-a indus în
eroare, la un moment dat, ºi pe soliºti, tenorul
evitînd o astfel de cortinã lateralã în miºcare în
ultima clipã (ajutat de sopranã, care l-a tras discret
de cot), iar basul al doilea fiind chiar surprins de
una trasã mai repede, pe care a sãrit-o ca pe un pîr-
leaz. Scena otrãvirii are loc într-un spaþiu parcã
sacral, centrat pe cupa cu aspect de Sfînt Graal.
Mai departe, la începutul primului act, cortinele au
surprins doi maºiniºti care împingeau tronul alb, ei
fiind siliþi sã-i imprime un ultim impuls pe rotile,
la ghici, spre a-l plasa aproximativ ºi a da fuga
îndãrãt în culise, ruºinaþi de neintenþionata
dezvãluire a tainei scenice. Au existat ºi scene fãrã
nici un decor (aria Ameliei), de te credeai la un
concert, iar unele tablouri au fost cîntate într-o
beznã cvasitotalã; de exemplu, în ultimul act, ceea
ce s-a repercutat negativ ºi în proiecþia de pe ecran-
ul gigant de la Rathaus, unde, cu un decalaj de
douã ore fãrã un sfert, zece mii de oameni s-au
adunat sã urmãreascã evenimentul… La final, pro-
tagonistul defunct este ridicat pe un postament care
el însuºi se ridicã din „pardosealã”, pe locul cãderii
acestuia, un loc pe care baritonul e nevoit a-l
vizualiza cu coada ochiului, ca sã ºtie cît de cît
unde sã se prãbuºeascã, fapt ce atrage o diminuare
vãditã a concentrãrii dramatice legate de nãlucirea
ultimã a fiinþei iubite. 

Costumele desenate de Moidele Bickel au mai
ºters din impresia de sãrãcie ºi din deficitul de
funcþionalitate a montãrii, glisînd valoric de la
foarte bine (pentru Simon ºi Amelia/Maria, ambii

strãlucitori), la bine (pentru Fiesco ºi Adorno, în
marginile convenþionalului) ºi la nesatisfãcãtor
(pentru Paolo ºi Pietro, care arãtau ca niºte saltim-
banci nefericiþi, sau chiar, cum mai multã lume a
remarcat pe bunã dreptate, ca niºte gunoieri insalu-
bri)… 

Corul Operei de Stat condus de Thomas Lang a
cîntat cu spor generoasa partiturã verdianã, însã
conducerea orchestralã a lui Paolo Carignani nu a
reuºit sã acopere toatã bogãþia de nuanþe a acestei
capodopere, chit cã a contat, practic, pe cea mai
performantã orchestrã din lume. Oricum, chiar ºi
pe fondul acestei parþiale insuficienþe, momentele
de satisfacþie n-au lipsit, situaþie în care trebuie sã
remarc tocmai dificilele mari ansambluri din
primul ºi din ultimul act, momente în care nu
numai cã sincronizarea dintre orchestrã, cor ºi
soliºti a funcþionat la perfecþiune, dar chiar am per-
ceput un tempo verdian superior celor asumate de
James Levine la Met ºi de Antonio Pappano la
Royal Opera House. Între timp, trebuie sã adaug
pentru maestrul Carignani (un om extrem de sim-
patic, cu o nostimã expresie ºi alurã, dacã mi se
permite, de… Nosferatu pozitiv!), un bravo fãrã
rezerve pentru Nabucco de la Metropolitan, unde a
contat ºi pe o Abigaille senzaþionalã în persoana
Mariei Guleghina!

Pentru evenimentul vienez la care am asistat,
au fost invitaþi soliºti pe sprînceanã, cu toþii
respectaþi ºi aclamaþi în stagiunile precedente ale
instituþiei. Cvartetul de protagoniºti, cu excepþia
lui Domingo, a fost italian. Totuºi, în ultimul
moment, tenorul Fabio Sartori, prezent la repetiþii,
a renunþat pe motive medicale, fiind înlocuit cu un
compatriot, Massimiliano Pisapia. Acesta a inter-
pretat rolul lui Gabriele Adorno mizînd în princi-
pal pe valenþele dramatice ale personajului, pe care
le-a evidenþiat cu temperamentul mediteranean
solicitat de vîrsta ºi situaþia personajului, dar ºi cu
mãiestrie, punîndu-ºi la bãtaie experienþa, fãrã
exagerãri de ordin verist. 

Partenera sa de reprezentaþie a fost Barbara
Frittoli, o prezenþã fermecãtoare, undeva la limita
subtilã ºi inefabilã dintre suavitate manifestã ºi
voluptate sugeratã, cu o voce caldã ºi învãluitoare,
fãrã vibrato excesiv (cum i se reproºeazã prea ade-
sea în presa americanã): pe scurt ºi la superlativul
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relativ, cea mai potrivitã Amelia/Maria din expe-
rienþa noastrã personalã, pe viu, pînã la momentul
de faþã. Uºoara ezitare de la intrarea în aria din
începutul actului întîi (o ºovãialã constatatã la mai
multe soprane) nu s-a mai repetat în al doilea spec-
tacol. 

Pentru rolul Fiesco a fost angajat, din nou,
Ferruccio Furlanetto, liderul incontestabil al
baºilor din actualitate, lãsînd încã o datã loc, în
presã, unor formule gravitînd în jurul faimoasei
„ciocniri a titanilor”, cu trimitere la antagonismul
dintre bas ºi bariton, ambii reprezentaþi aici la un
nivel inegalabil în zilele noastre. În cazul de faþã,
basul friulan a lãsat-o un pic mai moale (decît, de
pildã, la Londra), ºi bine a fãcut, cu torentul de glas
din duetul final cu Simon, acordîndu-ºi emisia pe
coordonatele rafinamentelor nuanþate ale colegului
sãu. În plus, în acelaºi duet, în prima searã, atunci
cînd Domingo, greºind, a rostit „Quale accento!”
(în loc de „Quali accenti!”), Furlanetto ºi-a acordat
ºi el replica la singular, rãspunzîndu-i „Lo udisti
un’altra volta” (în loc de „Li udisti un’altra volta”),
iar în seara a doua, atunci cînd Plácido, într-un
moment de lapsus, uitase replicile ºi, cu ochii
închiºi, improviza cuvinte ca sã nu piardã ºirul
muzicii, Ferruccio a avut grijã sã apese propriile
intrãri, aºa încît sã-ºi coordoneze, ritmic, cama-
radul aflat în dificultate: un exemplu mic, dar
elocvent, de cooperare scenicã totalã între doi
artiºti excepþionali. 

Deghizat, cum spuneam, involuntar, în
„gunoier”, baritonul Ejiro Kai (Paolo) n-a putut
face mare lucru nici în materie vocalã, posedînd un
„organ” (cum se spune) mic în raport cu ceilalþi
soliºti. Dar asta nu l-a împiedicat sã-i otrãveascã
apa lui Domingo cu o grimasã foarte rãutãcioasã.
Rotofeiul Dan Paul Dumitrescu (Pietro) s-a ferit de
cortinele miºcãtoare cum a putut mai bine, sec-
ondîndu-ºi ºeful cu gravitate în demersurile-i
malefice. A doua artistã de la noi prezentã în dis-
tribuþie a fost Simina Ivan, pe post de slujnicã a
Ameliei Grimaldi (iatã: o dublã ºi salutarã partici-
pare româneascã datoratã, în principiu, pe criterii
de valoare artisticã, fireºte, mai sus pomenitului
domn Ioan Holender). În completare, deºi proven-
it dintr-un alt spaþiu geografic ºi cultural, Carlos
Osuna a fost un Herald fiabil. 

Plácido Domingo ºi-a luat în primire tronul cu
mãreþie imperialã, etalînd o formã vocalã perfectã
ºi un joc actoricesc de o intensitate incredibilã.
Întoarcerea i-a fost sãrbãtoritã triumfal ºi nici
coborîrea cortinei de fier n-a curmat ovaþiile: în
aceste situaþii, publicul se aratã hotãrît sã nu mai
plece acasã niciodatã ºi numai Domingo însuºi e în
mãsurã sã dea stingerea, cu delicateþe. Despre el,
am spus cum s-a prezentat ºi voi mai adãuga doar
douã amãnunte cu caracter anecdotic. Cele cîteva
lacune de memorie (explicabile prin abordarea
unui rol pe care nu-l mai cîntase de paisprezece
luni), lacune care i-au subminat, în prima searã,
unele pasaje de recitativ din scena consiliului au
fost acoperite prin folosirea altor cuvinte ºi, în ulti-
ma instanþã, prin improvizarea unor vocabule inex-
istente în nici o limbã cunoscutã (poate cã vorbea
limba perfectã, mi-am spus atunci, ca traducãtor al
lui Umberto Eco). Uluitoare a fost capacitatea
geniului sãu interpretativ de a rãmîne nu doar cred-
ibil, ci chiar impresionant din punct de vedere dra-
matic, în condiþiile în care, luate în sine, „cuvin-
tele” rostite de personaj duceau lipsã de orice
semanticã. Mi-am amintit de un Lohengrin ascul-
tat la radio cu mulþi ani în urmã: nu ºtiam limba
germanã, dar, chiar fãrã sã-l vãd ºi necunoscînd eu
limba germanã, interpretarea lui Plácido mã deter-
mina sã am impresia cã înþeleg totul! 

În sfîrºit, am avut parte ºi de un Domingo
numai pentru noi: în seara rãcoroasã dinaintea
celui de-al doilea spectacol, împreunã cu Luminiþa
Andrei, l-am întîlnit pe Kärntner Strasse. Vorbea la
telefonul mobil ºi se îndrepta cu paºi grãbiþi spre
apartamentul sãu din apropiere. Mai cã am dat nas
în nas. Cele cîteva cuvinte pe care le-am schimbat
(mai întîi, ca efect al surprizei, în limba englezã,
iar apoi în spaniola de rigoare) ne-au umplut din
nou sufletul de acea senzaþie indestructibilã de
bine pe care orice contact cu aceastã fiinþã venitã
dintr-o lume mai bunã þi-o oferã fãrã sã-þi cearã
nimic în schimb. A fost un cadou nepreþuit la
aceastã primã deschidere de stagiune consemnatã
de cronica noastrã. 
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