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The 5 Countertenors. Armonia Atenea. 
Dir.: George Petrou. Decca.

Antonio Caldara: La concordia de’ pianeti.
Fagioli, Donose, Cangemi m.fl. La Cetra. Dir.: Andrea
Marcon. Archiv Produktion. (2 cd’er)

Leonardo Vinci: Catone in Utica. Sancho
Fagioli, Cencic m.fl. Il Pomo d’Oro. Dir.: Riccardo
Minasi. Decca. (3 cd’er)

D en drabelige historie om 1700-tallets
vanvidsindustri, hvor man i Italien
ved hjælp af et stykke meget skarpt

metal hvert år gjorde tusindvis af fattige
drenge til potentielle kastratsangere, kan få
det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fle-

ste. Gik det som bedst,
kom kastraterne efter års
hård disciplin og sangtræ-
ning til at tjene boksen
som superstjerner på Eu-
ropas operascener. Men
det var, om man så må si-
ge, kun de allerfærreste
beskåret. Langt de fleste

blev kirkesangere eller prostituerede. Hvis
ikke de gik i hundene eller begik selvmord.

Operaverdenen opererer ikke længere
med kastrater. Vor tids svar på 1700-tallets
klassiske popstjerner hedder kontratenorer.
De er mandlige sangere, der dyrker deres fal-
setleje, og fænomenet betragtes ikke længe-
re som hverken underligt eller usædvanligt.

De sidste 15-20 år har det tværtimod vok-
set sig større end nogensinde, og vil man
sample et udvalg af de yderst forskellige
kontrastemmer, der lige nu dominerer mar-
kedet, kan man prøve albummet ’The 5
Countertenors’.

Her synges arier af forskellige barokkom-

ponister af en vifte af kontratenorer, der ræk-
ker lige fra den unge tysker Valer Sabadus’
rene højde og blærede leg med koloraturer
til katalaneren Xavier Sabatas mørke alt,
som strutter af virilitet.

Den 38-årige veteran Max Emanuel Cen-
cics tilbageholdte arbejde med lange fraser
fremstår her mindre spændende. For nye
navne overtager i øjeblikket føringen på et
felt, hvor Andreas Scholl er blevet decideret
gammel. Og hvis ikke russiske Juriy Mynen-
ko kan begejstre med furiøs Händel, så er

man måske mere til amerikanskkoreanske
Vince Yis overraskende lyse og myge mande-
sopran.

FLERE AF DE nævnte kontratenorer er at fin-
de på to udgivelser af italienske musikdra-
matiske værker fra 1720’erne – dengang ka-
stratbølgen var på sit højeste – og det er rent
ud sagt forblø�ende, hvor højt et gear euro-
pæisk barokfortolkning lige nu er oppe i.
Men hvis der er én kontratenor, der stjæler
billedet, er det argentineren Franco Fagioli.

Københavnerne hørte ham sidste som-
mer i Tivoli, og det var chokerende, hvor me-
get den mandlige mezzosopran lød som sin
hidsige kvindelige kollega Cecilia Bartoli. På
cd har Fagioli karismaen intakt, og man kan
så måske diskutere, om den italienske kom-
ponist Antonio Caldara berigede verden

rent dramatisk, da han på kejserlig bestil-
ling skrev det operalignende hyldestværk
’La concordia de’ pianeti’. Her er nemlig in-
gen handling. Blot højstemt samtale mel-
lem guddommelige planeter, der hylder Ma-
rie Antoinettes bedstemor, den daværende
kejserinde Elisabeth.

Attraktionen, da værket blev uropført, var
den unge kastrat Carestini som Apollo. Fag-
ioli synger partiet, og mellem blandt andre
den fremragende Veronica Cangemi og den
lige så imponerende Delphine Galou er han
en vibrerende maskulin stjerne, der folder
sig ud på en medrivende indspilning, hvor
Andrea Marcon og orkestret sparker Calda-
ras friske musik direkte ind på nutidens mu-
sikscene.

MAN BØR GLEMME manglen på handling og
bare nyde de showstoppende arier – og så
bør man supplere fornøjelsen med en rigtig
operaudgivelse, der fortjener topkarakter.
Som komponist er Leonardo Vinci næppe
mere kendt i dag end Caldara, selv om de
begge var berømtheder, da de levede på
Händels og Vivaldis tid. Men Vinci har fået
en renæssance på grund af den kontratenor-
bølge, der nu gør det muligt på historisk
korrekte præmisser og på højt niveau at op-
føre de operaer, han skrev til Rom, hvor det
kun var tilladt at have mænd på scenen.

Der er således ikke en eneste kvindelig
sanger på den nye pragtindspilning af Vin-
cis ’Catone in Utica’, der følger op på sidste
års monstersucces med Vincis ekstravagan-
te Versailles-opera ’Artaserse’. På fyrig itali-
ensk barokmaner gennemspiller ’Catone in
Utica’ den magtkamp og de kærligheds-
kampe, der fører til, at Cato den Yngre i op-
gør med Julius Cæsar begår selvmord i Utica
i Afrika kort før Kristi fødsel.

Barokorkestret Il Pomo d’Oro, der sidste
sommer besøgte Tivoli i en beskåret udgave,
eksploderer på pladen. Igen har Fagioli taget
et parti, der ved uropførelsen i 1728, kun fem
år efter Caldaras planetspil, blev fremført af
kastraten Carestini. Og igen brillerer han.
Librettoen er skrevet af mesteren Metasta-
sio, så denne gang fejler det dramatiske in-
genting, og Fagioli er flamboyant i det kræ-
vende koloraturparti som Cæsar.

Omkring ham høres blandt andre Max
Emanuel Cencic som en – af en kontratenor
at være – mørk og varm Arbace og tenoren
Juan Sancho som den barske Cato, der på
dødslejet presser sin datter, sunget af Valer
Sabadus fra ’The 5 Countertenors’, til at af-
sværge sin kærlighed til ærke�enden Cæsar.
Kontratenorerne har aldrig stået stærkere
end her, hvor de erobrer hele scenen sam-
men med endnu en almindelig tenor i skik-
kelse af Martin Mitterrutzner, der som det
øvrige cast leverer en pragtindsats.
thomas.michelsen@pol.dk

Der er blide følelser,
forvirring og voldsom vrede
på tre udgivelser med de
såkaldte kontratenorer, der
aldrig har stået stærkere end
nu. Blandt dem stråler og
vibrerer stjernen Franco
Fagioli på to stærke album.

Mændene overtager operaen

THOMAS
MICHELSEN

DRAMATISK. Der er lys, fylde og
vibrerende liv i Franco Fagiolis stemme, 
når han synger barokmusik. Sådan så 
han ud på scenen i Tivoli sidste sommer. 
Arkivfoto: Ditte Valente
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