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ROBERT RAMOS

A Brent Barrett se’l pot veure interpretant ‘Chicago’ a Nova York

El cantant nord-americà interpreta cançons de musicals a les sessions ‘golfes’ del Foyer del Liceu

Brent Barrett: “Actuar a Broadway
és una qüestió de sort”

Marta Porter
BARCELONA

E
l Liceu acull
demà en la
seva sessió
‘golfa’ l’ac-

tuació d’una de les
estrelles de Broad-
way, Brent Barrett,
actualment prota-
gonista de ‘Chicago’
a Nova York.

Acompanyat pel pianista
Christopher Denny, amb qui
treballa des de fa 25 anys, Brent
Barrett ha abandonat tempo-
ralment els assassinats de
Chicago per venir a Barcelona a
endinar-se en les cançons de
Kander i Ebb i d’Alan Jay Ler-
ner. Decidit a compaginar la
seva carrera a Nova York amb
els concerts en teatres operís-
tics i amb orquestres simfòni-
ques, Barrett explica: “Quan
actuo a Broadway he d’inter-
pretar un personatge dins d’un
context, però en els concerts
puc triar les cançons i abor-
dar-les des del meu propi punt
de vista, sent jo mateix”. A
aquesta raó hi suma que “a
Broadway és impossible tras-
passar la quarta paret, mentre
que en els concerts tens el pú-
blic més a prop i hi ha un con-
tacte molt més íntim”.

En les dues vetllades que
ofereix al Foyer del Liceu –de-
mà i dissabte–, Barret porta un
doble programa que es corres-
pon amb els dos discos que ha
editat, un de dedicat a les can-
çons de John Kander i Fred Ebb,

compositors de musicals com
Chicago, Cabaret, Zorba, Funny
Lady, Woman of the Year, Kiss of the
Spider Woman i The Happy Time, i
l’altre al lletrista Alan Jay Ler-
ner, autor de les cançons de My
Fair Lady, Brigadoon, Lolita, My
Love, Huckelberry Finn i Dance a
Little Closer. “Vaig conèixer Kan-
der i Ebb i vaig treballar amb

ells, suposo que per això m’a-
graden tant les seves cançons”,
explica Barrett; cançons que
Christopher Denny ha arranjat.

D’aquests enregistraments,
Barret –que ha actuat amb es-
trelles com Melanie Griffith i
Antonio Banderas i amb la
cantant de country Reba McEni-
tre– es mostra “impressionat”

pel duet que va fer amb Lauren
Bacall. “Té una mirada que t’a-
trapa, una força especial”, diu
Christopher Denny, i Barrett
afegeix: “Gravar amb ella en
aquell estudi tan petit, tots dos
sols, va ser màgic”.

Quan se li pregunta a Barrett
què ha de tenir algú per tri-
omfar a Broadway a més, evi-
dentment, de cantar, actuar i
ballar, respon amb un categòric
“molta sort”. “Actuar a Broad-
way és una qüestió de sort. Hi
ha molts actors i has de fer
molts contactes. La reputació
l’aconsegueixes fent business”.
Christopher Denny afegeix, pe-
rò, que “per ser una veritable
estrella has de tenir carisma,
força interna i una màgia que
fa que només et vegin a tu”.

Malgrat la idea generalitzada
que el musical és un gènere
“divertit i alegre”, aquests dos
artistes consideren que s’han
escrit obres molt profundes.
“Carousel, de Rodgers i Ham-
merstein, és molt complexa
psicològicament, es parla d’a-
bús sexual i va trencar amb tot
el que s’havia escrit 30 anys
abans”, exposa Denny, “i South
Pacific et mostra una situació
política a l’època de McCarthy
que es podria comparar amb
l’actual de Bush”, afegeix Bar-
ret. “Sondheim –segueix el
cantant– també és molt fosc,
no et dóna sempre el que vols
cantar i et fa dir coses impor-
tants”. “Dels anys 50 cap aquí
s’han fet musicals més intel-
lectuals. Hi ha gent que només
busca fer diners, però altres
com Avenue Q, que va guanyar el
Tonny l’any passat, és molt in-
tel·ligent”, afirma Denny.

Pel que fa al seu futur pro-
fessional, Barret té en ment dos
nous musicals que no vol
avançar però sí que explica que
participarà en la versió fílmica
de The Producers. Un altre èxit.

C L À S S I C A

Juan Diego Flórez

Fulgor tenoril
Xavier Cester

Obres de Mozart, Cimarosa, Gluck, Rossini, Bellini,
Ayarza, Chabuca Granda i Donizetti. Juan Diego Flórez,
tenor. Vincenzo Scalera, piano. Lírica de Barcelona,

Palau de la Música Catalana, 7 de març.

Quan el públic resta a les seves butaques a l’acabar un
concert en lloc de sortir esperitat cap a la porta, és que al-
guna cosa grossa ha passat. En el cas que avui ens ocupa, el
de Juan Diego Flórez, va passar. El primer recital a Barce-
lona del tenor peruà es va saldar amb incessants demandes
perquè tornés a l’escenari –l’ovació de sortida ja donava
pistes del que passaria–, crits de “guapo” i “Kraus ha vuel-
to” (lloança extrema), l’intèrpret agraint de viva veu la ge-
nerositat del públic i prometent tornar aviat (d’entrada, la
temporada vinent a la Semiramide liceista), fins i tot una
espontània va recórrer l’escenari per poder tocar el seu
ídol. És ben poc usual que un tenor lírico-lleuger, una ti-

pologia tenoril menys propensa a despertar ardors que un
cantant avesat a Verdi i Puccini, aixequi aquestes passions.
Esclar que Flórez és un punt i a part per la bellesa de la veu,
la comunicativitat del fraseig, la insolència de l’agut i l’a-
bracadabrant capacitat per al cant d’agilitat. Flórez és d’a-
quells privilegiats que fa fàcil el difícil, com va demostrar
enpàgines on més d’un i de dos s’estrellen sense remissió:
l’inclement ària de Semiramide, les floritures de L’espoir re-
naît de l’Orfeo de Gluck passat per París o, especialitat de la
casa com a propina tot i el lapsus de lletra, la part final del
rondó d’Almaviva del Barber rossinià.

El programa era un viatge pel repertori ideal per sub-
ratllar les millors qualitats de Flórez, el de la segona meitat
del XVIII i el primer terç del XIX, amb un entranyable pa-
rèntesi peruà amb un clàssic com La flor de la canela i la
sentida Hasta la guitarra llora, culminant de forma apoteò-
sica amb els nou do de La fille du régiment. Posats a ser molt
perepunyetes, algun agut al començament de la vetllada va
sonar un pèl dur, i una mica més de varietat dinàmica no
hauria estat sobrera. Objeccions mínimes davant de l’en-
lluernador festival vocal que va continuar a les propines
com La donna è mobile, L’alba separa della luce l’ombra de Tosti
i la vibrant jota d’El trust de los tenorios. Aquesta darrera peça
era una de les especialitats d’Alfredo Kraus i, al capdavall,
seguir l’exemple del gran tenor canari seria una de les coses
més saludables que podria fer aquest fenomen anomenat
Juan Diego Flórez.
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Riccardo Muti
respon a la
polèmica de la
Scala de Milà

Thaïs Gutiérrez
C O R R E S P O N S A L

ROMA

E
l director musical
de la Scala, Riccar-
do Muti, es defen-
sava ahir en una
carta al Corriere della

Sera de les acusacions rebudes
dels treballadors en aquestes
últimes setmanes. Segon els
empleats, Muti va suggerir al
consell d’administració de la
Fundació que gestiona la Scala
el cessament del gerent, Carlo
Fontana, que va ser acomiadat
a finals de febrer i substituït
per Mauro Meli, fins llavors
gerent del Teatre de Cagliari.
La sortida d’escena de Fontana,
que portava 15 anys al capda-
vant de La Scala, va provocar la
ira dels treballadors, que cre-
uen que el motiu és l’antipatia
personal entre els dos direc-
tors. Tot plegat ha dut a una
vaga que paralitzarà la pro-
gramació de la temporada.

Muti va assegurar ahir que
no tenia res a veure amb el
cessament de Fontana, amb qui
ha tingut grans enfrontaments
pel que fa a la gestió del deute
de 12 milions que arrossega el
teatre, i es va defensar dels
atacs. “Vaig decidir denunciar
al consell d’administració i a
l’alcalde de Milà una situació
perillosa per la imatge del teatre
davant la qual em sentia impo-
tent”. Segons ell, va “suggerir
una persona que en els últims
anys havia recollit els aplaudi-
ments del públic i la crítica per
la intel·ligència demostrada en
la gestió d’un teatre que es posa
com a exemple de novetat i bo-
nes idees: Mauro Meli”.

Muti deia en un altre passat-
ge de la seva carta oberta: “Se
m’acusa de voler fer no només
de director musical sinó de di-
rector artístic, fins i tot de ges-
tor, i de voler influir en la can-
didatura del pròxim alcalde
[que ocupa la presidència de la
Fundació de la Scala]. Em posa-
ria a riure si no fos que l’es-
pectacle és molt melàncolic”.


