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L´harakiri de la geisha

Lindsay Kemp torna a Peralada amb Madama Butterfly

Ramon Oliver

MADAMA BUTTERFLY DE GIACOMO PUCCINI. DIRECCIÓ MUSICAL: MARCO ARMILlATO. DIR. D'ESCENA: LlNDSAY
KEMP. INT.: CRISTINA GALLARDÓ-DOMAs, ROBERTO ARONICA, CLAUDIA MARCHI, ANTONIO SALVADORI. EN
ITÀLIA. SOBRETITULAT EN CATALÀ. ÒPERA. 2 I 4/8. AUDITORI JARDINS DEL CASTELL DE PERALADA PERALADA
(ALT EMPORDA). ( 972 53 82 92) DE 30 A 110 EUROS. A LES 22 H.

Diuen que la Butterfly, tota tendresa i tot amor, que des de fa cent anys justos (I'obra es va estrenar a
I'Scala de Milà el 1904) omple de llàgrimes els teatres d'òpera de tot el món, va existir de veritat. I diuen
que lIuny del tràgic suïcidi líric a la manera tradicional japonesa amb que Puccini la fa desaparèixer
d´escena, I'autèntica va acabar tenint una vida força feliç; en companyia del fill que, a I'òpera, li valen
robar. Que diguin el que vulguin. Com reivindicava John Ford parlant dels seus westerns, de vegades
cal que la llegenda s'imposi a la realitat. Amb personatges com Cio-Cio-San, alies la Butterfly, passa el
mateix. Tan bon punt Puccini li fa cantar una ària com Un bel di, vedremo, capaç; de provocar una
esgarrifança d'emoció fins en el més hostil a I'òpera, ja no existeix altra Butterfly que aquesta antiga
geisha esperant inútilment el retorn del seu gran amor ianqui, un fatxenda ben desagraït.

Més enllà de I'exotisme: Molts cops, la fascinació per l'Orient dels artistes occidentals s'ha acabat
traduint en quatre notes coloristes i un bany d'exotisme superficial. No va ser el cas de Puccini. Malgrat
que la seva partitura, tan teatralment plena d'efectes dramàtics majestuosos, és absolutament fidel al
seu estil inconfusible, també hi apareix I'autèntic Japó. Si pareu atenció o sou experts en música nipona,
distingireu fins a set melodies originals. De fet, Puccini es va amarar de cultura, rituals, arquitectura i
costums japoneses abans de posar-se a crear una obra que, qui ho diria, va ser rebuda al seu moment
amb el més absolut menyspreu per part del públic i la crítica.

I més enllà del fulletó: Hi ha qui, amb ganes de buscar les pessigoIles, va retreure a Puccini que, per
molt que hagués canviat de continent, la seva dissortada heroïna s'assemblava massa a les que es
movien pel París de La Bohéme, o la Roma de Tosca. Com si el talent puccinià pels personatges
femenins amb destí tràgic i el melodrama portat al límit no fossin, precisament, grans qualitats amb les
quals el compositor arribava a crear sentiments intensos en el públic.

Flors i sang
Sou admiradors del primer i millor David Bowie, el genial rei del glam capaç de ser un personatge
diferent a cada disc o concert? Doncs heu de saber que aquesta habilitat de Bowie pel transformisme té
molt a veure amb les lIiçons que li va fer Lindsay Kemp, un mim i ballarí magistral que, a I'alegre
Swinging London dels 60, va enviar a fer punyetes totes les convencions tradicionals del mim i ballarí
clàssic. Els espectacles de Kemp es convertirien aviat en fites imprescindibles, gràcies a la seva barreja
de kitsch, dansa avantguardista, glamour, referències homoeròtiques i imatges al·lucinades plenes de
maquillatge i sang.

Les heroïnes de Kemp: Segur que Lindsay s'ha sentit ben a gust amb la Butterfly. En sap un munt,
d'heroïnes patidores que moren a escena al mig d'una cerimònia sanguinaria. És el cas del transvestit
protagonista de Flowers, el muntatge lIegendari del britànic. Basat en I'obra de Genet Nótre-Dame des
Fleurs, aquest espectacle i Salomé van impactar en la Barcelona de la transició. Kemp s'apuntaria
també èxits notables amb una versió d' El somni d'una nit d'estiu o la delirant evocació del Hollywood
mut a The Big Parade. Per cert, els caps tallats a I'estil del Bautista de Salomé que feia aparèixer al
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recent espectacle de Mar Gómez Después te lo cuento demostren que Kemp segueix sent un gamberro
molt oníric.
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