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Un‘Trovatore’zen
El Liceu posa a la venda 19 representacions de l’òpera de Verdi amb un Gilbert
Deflo que dóna tota la responsabilitat escènica de l’òpera als cantants

Marta Porter
BARCELONA

“Quan vaig arribar a Barce-
lona, Gilbert Deflo em va
dir que això era un Trova-
tore zen”. Així ho explicava
ahir Fiorenza Cedolins,
una soprano que ha defen-
sat el paper de Leonora en
disset produccions dife-
rents –“multiplica per una
mitjana de 5 i tindràs el
nombre de funcions repre-
sentades”, diu–, i que asse-
gura que aquesta és “una
producció totalment dife-
rent de les anteriors”.

I és que si tradicional-
ment Il trovatore de Verdi
es caracteritza per posades
en escena absolutament re-
alistes, amb castells, esglé-
sies i presons, la producció
que ha ideat el director
d’escena flamenc es basa
en telons de pa d’or i pa de
plata potenciats per la il·lu-
minació i, sobretot, en la
interpretació vocal, facial i
corporal dels actors. “El
belcanto és el que dóna
l’emoció o sigui que la con-
cepció de la meva produc-
ció està basada en la relació
entre els personatges, en el
seu estat psicològic”. Cada
escena està emmarcada
per telons de seda que
cauen un rere l’altre,
amb els actors davant, és
una concepció molt allu-
nyada “de les pel·lícu-
les de Francis Ford
Coppola, ja que
nosaltres no
podem arribar
a mostrar les
seves esce-
nes de guer-
ra, però a
canvi nos-
altres

tenimlamúsica ielcant”.
Els cantants, però,
no es mostren tan

contents com el
seu director escè-
nic, ja que coin-
cideixen que els
fa assumir
molta més res-
ponsabilitat.

“Jo he fet Il
trovatore

amb molts
directors

d’escena
diferents,
inclòs Zefire-

lli, i he de reconèixer que
tot i que m’agrada tenir
una nova lectura per no
caure en la rutina, Deflo fa
que tota la responsabilitat
caigui sobre nosaltres, i
això és horrible!”, diu Cedo-
lins.

A això s’hi suma que
Deflo i el director musical,
Fabio Armiliato, han deci-
dit apostar per fer l’òpera
sencera, incloses totes les
cabalette que habitual-
ment se suprimeixen.

A aquesta clara aposta
per les veus s’hi suma Joan

Matabosch, director artís-
tic del Liceu. “Feia 17 anys
que no es feia Il trovatore a
Barcelona perquè costa
molt trobar el repartiment
excepcional de veus que re-
quereix; si no, val més no
fer-lo”. Amb tot, el Liceu ha
fet l’esforç no de trobar un
repartiment sinó tres con-
junts de solistes per als
quals ha programat 19 fun-
cions, tot un rècord quant
a nombre de funcions al
Liceu.

I precisament aquest
Trovatore amb què el Liceu

vol celebrar el 10è aniver-
sari de la reinauguració del
teatre després de l’incendi
està farcit de funcions es-
pecials. Així, l’estrena de
demà serà per estricta invi-
tació i amb l’assistència
dels reis d’Espanya i el dia
22 es retransmetrà en di-
recte a 180 sales de cinema
de tot el món. A més a més,
els dies 20 i 23 de gener la
producció es podrà veure al
Teatre La Llotja de Lleida,
que inaugura espai amb ca-
pacitat per oferir òpera re-
presentada. ■

Luciana
D’Intino i
Marco Berti
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PachecoobtéelCervantes
El jurat ha valorat
la profunditat i
la llibertat en què es
basa el poeta Mexicà

Redacció
MADRID

José Emilio Pacheco ha
estat honorat amb el Premi
Cervantes, dotat amb
125.000 euros, per ser “un
poeta excepcional de la
vida quotidiana” i per la

seva “profunditat i llibertat
de pensament”, així com la
seva capacitat per crear un
món propi, segons Antonio
Pascual, president del
jurat. També n’ha destacat
“el distanciament irònic de
la realitat”.

L’argentí Juan Gelman,
guanyador del Cervantes
de fa dos anys i membre
del jurat, ha dit de Pache-
co que “és una figura
intel·lectual que no sovin-
teja gaire a l’Amèrica Lla-

tina, perquè als seus dots
de poeta uneix els de nar-
rador, crític i periodista;
tot això sostingut per una
cultura enorme i afinada”.

Un premiat generós
Pacheco ha declarat a
l’agència Efe que vol dei-
xar molt clar que aquest
premi el rep “tota la litera-
tura mexicana”, perquè
“no surt gaire de les nos-
tres fronteres i això trans-
cendeix tot l’egoisme del

premi. Vull subratllar-ho”.
El poeta assegura que

mai havia sospitat que re-
bria aquest guardó màxim
de les lletres castellanes:
“El veia molt llunyà, una
cosa insòlita” i ara li cau al
damunt “una responsabi-
litat aclaparadora”. Emi-
lio Pacheco ja està amoï-
nat pel discurs que farà i
confia a tenir temps per
preparar-lo.

Per la seva banda, el
també poeta Antonio Ga-

José Emilio Pacheco nou
premi Cervantes ■ EFE

moneda lamentava ahir
que “la llastimosa incomu-
nicació que existeix entre
les publicacions d’Espanya
i Amèrica” no li hagi per-
mès un “coneixement ex-
tens i profund” de José
Emilio Pacheco, “un dels
poetes més importants de
Mèxic”.

Pacheco, nascut a Ciu-
tat de Mèxic el 1939, per-
tany a la generació dels
cinquanta, junt amb Car-
los Monsiváis, Sergio Pitol
i Salvador Elizondo, entre
d’altres. És especialista en
la Literatura Mexicana del
segle XIX i n’ha estat pro-
fessor al seu país, als Es-
tats Units, al Canadà i a
Anglaterra.■

El Liceu proposa una producció d’‘Il trovatore’ de Verdi que s’allunya del realisme habitual i posa l’accent en la interpretació dels cantants ■ PERE VIRGILI


