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José Cura interpreta Andrea Chénier ■ M. ÀNGELS TORRES

Marta Porter
BARCELONA

Com és Andrea Chénier?
Vaig estrenar el paper el 1997 al
Covent Garden, però només n’he
fet 6 o 7 produccions perquè no és
una òpera que es faci gaire sovint.
És un personatge més per cantar
que per actuar, és monolític, no
canvia, té uns ideals i mor per ells.
És molt més ric el personatge de
Gérard, tant musicalment com
psicològicament, és més modern.
Cal cantar molt i molt agut. El ma-
teix Giordano va dir que se li
n’havia anat la mà amb uns mo-
ments vocalment impossibles.

‘Andrea Chénier’ retrata la Revolu-
ció Francesa. És una òpera verista?
En absolut. Giordano no és veris-
ta. Els seus llibrets són molt for-
çats i quan cau l’acció cau la músi-
ca. El verisme no és fer una òpera
amb rerefons històric, és que mú-
sica i lletra van juntes, expliquen
un drama i no les pots separar.

Els darrers anys ha cantant sovint
al Liceu. El veurem sovint per aquí?
No, ha estat una coincidència que
hagi fet Otel·lo i Andrea Chénier
tan seguit. La meva relació amb el
Liceu és bona, però no hem tro-
bat dates ni títols per coincidir.
No tornaré fins al 2011, amb Ca-
valleria rusticana i Pagliacci.

Estrenarà alguna nova òpera?
Al gener faré Le Cid a Zurich i al
Juny Edgar a Torino, l’únic Pucci-
ni que em faltava. I el maig del
2008 estreno Un ballo in masche-
ra a Colònia com a director d’esce-
na i escenògraf, però no canto.

¿Amb direcció d’escena clàssica o
moderna?
Em sembla un error pensar que
per ser modern s’ha de ser histè-
ric i que per ser original s’ha de
ser controvertit. L’important és
fer una bona lectura dramatúrgi-
ca. L’única manera de salvar
l’òpera per a les noves generaci-
ons és portar-la al mateix terreny

que el teatre de prosa, actuar des
de la veritat actual. Si Otel·lo és
moro s’ha de retratar la societat
musulmana actual, a Samson el
terrorisme i a Butterfly el turisme
sexual. En teatre fa 50 anys que
es fa i el cant està al servei del tea-
tre. Amb Ballo estic condicionat
perquè tinc un Ricardo de color, o
sigui que parlarem del racisme a
Alemanya, on els conflictes soci-
als segueixen existint.

Vostè és cantant, director d’or-
questra, d’escena... No és massa?
Per què no? En cine i en teatre hi
ha actors directors. Aquest estiu a
Croàcia he dirigit La comedia fini-
ta, on combinava dansa, teatre i
òpera i a més actuava. Segur que
hi ha públic conservador, però la
majoria de gent sap que cal mobi-
litzar-se. Si la nostra generació fa
bé els deures l’òpera continuarà,
però amb la crisi que hi ha a tots
els teatres, si l’òpera no es moder-
nitza s’acabarà. I com a artistes és
la nostra obligació fer-ho. ■

Carlos Álvarez fa de Carlo Gérard ■ M. ÀNGELS TORRES

“L’enregistrament
pirataéseltestimoni
delanostrafeina”
M.P.
BARCELONA

Vostè acaba de debutar en el rol
de Carlo Gérard a Viena.
Havia de debutar amb el perso-
natge en aquesta mateixa pro-
ducció al Japó el 2005, però vaig
haver-ho de cancel·lar per malal-
tia. O sigui que finalment l’he es-
trenat aquest mes de maig a
l’Òpera de Viena, on em trobo
com casa. Potser l’inconvenient
més gran és que hi acabàvem de
fer La fille du régiment i era una
mica sobtat, aquest canvi de re-
gistre de còmic a dramàtic.

Com és Carlo Gérard?
El meu és un personatge agraït.
Té una gran evolució psicològica,

ja que passa de ser un criat a
convertir-se en un dels caps de la
revolució, una feina per a la qual
s’ha preparat a consciència. I a
mi m’arriba en el moment idoni
perquè necessita un baríton
amb la veu madura i una vida
una mica viscuda.

I a nivell musical?
Giordano li va donar dos mo-
ments magnífics, un al primer
acte, en què es presenta, i l’altre
al tercer, en què hi ha una ària i
un duet amb la soprano merave-
llós. Vocalment no és gaire difí-
cil, és un bombonet, un regal per
als barítons, un paper brillant i
intens en què no pateixes gens.
Però depens molt del director
d’orquestra perquè la partitura

és molt simfònica. Sort en tenim
amb Pinchas Steinberg, que és
un gran director.

És una òpera històrica o amorosa?
El director d’escena, Philippe Ar-
laud, juga amb les dades històri-
ques i el triangle amorós. Com
que el text i la música són molt
descriptius, el director s’ha dei-
xat portar per recrear la revolu-
ció i especialment l’època del ter-
ror, que és molt visual, amb una
escena de massacre molt lírica i
gens gore. La mateixa òpera ja és
prou forta per no haver d’afegir-
hi més sang i fetge.

Després de tants anys li queda
algun paper per fer?
Faré La forza del destino a

l’Òpera de Viena amb Zubin
Mehta, amb qui treballaré per
primer cop, i al juliol gravaré una
òpera de Leoncavallo meravello-
sa, I Medici, amb Plácido Domin-
go, per a la Deutsche Gram-
mophon; però estrenar papers
no em preocupa especialment.
Estic convençut que fer reperto-
ri et permet investigar i trobar
angles diferents als personatges.

Ja no hi ha gaires discogràfiques
que gravin òperes. No és rendible.
Aquesta s’enregistra perquè és
una raresa, però a mi no em preo-
cupa gaire. Si es grava per tenir
un testimoni de la nostra feina,
aquesta nit sortirà gent del Liceu
amb l’òpera gravada en pirata.
L’enregistrament pirata és el tes-
timoni de la nostra feina i és més
real que una gravació d’estudi. ■

PERFIL:
Una de les veus
més preuades
Nascut a Màlaga,
des del seu debut
al Teatro de la
Zarzuela amb La
del manojo de rosas
(1990), ha fet una
carrera
internacional
imparable i
actualment és
considerat una de
les veus de baríton
més importants del
món. Va debutar al
Liceu amb
Giovanna D’Arco
(1995-96) i des
d’aleshores hi ha
cantat gairebé cada
temporada.

PERFIL:
Un tenor
polifacètic
Nascut a
l’Argentina, José
Cura és cantant,
compositor,
director
d’orquestra i ara
també director
d’escena i
escenògraf. Tenor
dramàtic per
vocalitat i
temperament, ha
passejat la seva veu
pels més
prestigiosos
escenaris del món.
Va debutar al Liceu
amb Samson et
Dalila fent una
substitució (2000-
01) i després hi ha
tornat amb Il
corsaro (2004-05)
i Otello (2005-06).

Entrevista: José Cura El tenor argentí protagonitza l’òpera ‘Andrea Chénier’,
d’Umberto Giordano, amb la qual el Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada

“ Si la nostra generació fa bé
els deures, l’òpera continuarà”

Entrevista: Carlos Álvarez El baríton dóna vida al revolucionari Carlo Gérard,
un personatge que passa de majordom a líder de la Revolució Francesa




