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Esan ohi da Beethoven misogino bat 
zela. Maitale asko izan zituela, bata 
bestearen atzetik, baina berak buruan 
zuen andre ideala ez zela berarentzat 
existitzen, eta, beraz, emakume errea-
lak gorrotatzen zituela. Hori asko 
esatea da. Oso erraza da holako teoria 
bat eraikitzea pertsona batez  
maitasunezko kontuak gaizki joan 
zaizkionean. Agian dibertigarria da 
holako burutazioak egitea historian 
hain garrantzitsua izan den pertso-
naia bati buruz. 
 Baina kontu horien guztien gainetik 
konpositorearen obra aztertu beharko 
genuke, eta hori egiten badugu ikusiko 
dugu Beethovenek emakumeari ome-
naldi ederra egin ziola Fidelio operare-
kin. Opera honetan kartzela, iluntasuna, 
askatasun eza, opresioa eta gaiztakeria 
aurkitzen ditugu, eta hori guztia apur-
tzen dituena emakume bat da. Fideliok 
(Leonore gizonez mozorrotuta) edozein 
gauza egiten du bere senarra salbatze-
ko eta lortu egiten du. Beethovenek ez 
du emakumea ikusten bigarren mailako 
izaki bezala. Leonore-Fideliok izugarriz-
ko indarra du edozein oztopo sahieste-
ko. Badaki zer nahi duen eta borrokatu 
egiten du lortu arte.

 Maisulan ederra da Fidelio. Esan 
daiteke Beethoven klasizismo hutse-
tik erromantizismora pasatzen dela lan 
honekin. Orkestrazio aberatsa eta era-
kargarria du obrak eta aria zoragarri eta 
benetan zailak aurkitzen ditugu bertan.
 OLBEk ekarritako produkzioa, Sevillako 
Maestrantza Antzokiarena, eszenaratze 
adierazkorra du, nahiz eta guztiz soila. 
José Carlos Plaza eszena zuzendariak gor-
dintasunez islatzen du ziega krudel hori, 
eta ondo “mugitzen” ditu pertsonaiak.
 Beharbada, alderdi makalena ba-
karlariena izan zen. Elena Pankratova 
sopranoak ahots perfektua du teknika-
ren aldetik, baina adierazkortasuna falta 
izan zitzaion Leonore gertu eta haragitsu 
bat egiteko. Peter Wedd tenoreak salbatu 
egin zituen bere partituraren deabruzko 
zailtasunak baina hotz utzi gintuen. Tijil 
Faveyts baxuak Rocco sinesgarria inter-
pretatu zuen, baina interpretazio onena 
Sebastian Holecek baxu-baritonoak egin 
zuen, Don Pizarro rolean, boteretsu eta 
kementsua. Anett Fritsch (Marzelline) 
eta Mikeldi Atxalandabaso (Jaquino) 
distiraz aritu ziren,  bestalde.  Eta Juanjo 
Menaren zuzendaritza, bikaina. Jo zituz-
ten bi oberturak, hasierakoa eta bigarren 
ekitaldikoa, disfrutatzekoak izan ziren. n
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Bilbao Orkestra Sinfonikoa. 
Zuzendaria: Juanjo Mena.  

Bilboko Operaren Abesbatza. 
Zuzendaria: Boris Dujin.  

Eszena zuzendaria: José carlos 
Plaza. Bakarlariak: Elena Pankratova, 

Peter Wedd, Tijl faveyts, Anett 
fritsch, Sebastian Holecek, Mikeldi 

Atxalandabaso.  
Euskalduna Jauregia. Bilbo 

Azaroaren 24a.
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