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UN CLÀSSIC DEL SEGLE XX ARRIBA A BARCELONA

Lluís Pasqual: "A diferència d'alguns col·legues, jo em poso al servei del
compositor"

El Liceu estrena 'Peter Grimes', de Benjamin Britten, amb direcció musical de Josep Pons

Marta Porter
BARCELONA

El director d'escena Lluís Pasqual torna al Liceu amb una de les òperes més importants del segle
XX, 'Peter Grimes', de Benjamin Britten, que després de tres intents s'estrena dilluns a
Barcelona.
"Benjamin Britten va revolucionar l'òpera del segle XX igual que Bertolt Brecht va revolucionar-
ne el teatre"

Pasqual té molt clara quina és la seva feina quan dirigeix teatre i quina quan dirigeix òpera. "En òpera
t'has de posar al servei de la música", sentencia. "No estic d'acord amb alguns dels meus col·legues
quan no respecten el compositor. Jo crec que el director d'escena ideal és el que es posa al servei del
compositor i del director musical i que la nostra feina és ser els traductors de la respiració de Britten,
perquè ell ja ho explica tot a la seva música".
Peter Grimes, que s'estrena a Barcelona amb gairebé 60 anys de retard i després de diferents intents
frustrats, és una òpera en un pròleg i tres actes amb llibret de Montagu Slater sobre el poema The
Borough de George Crabbe i música de Benjamin Britten, i narra la tragèdia d'un pescador solitari, de
caràcter violent i introvertit, però també incomprès i maltractat, que destrueix la seva vida i la d'altres en
una obsessiva dedicació a la feina per obtenir reconeixement social.
Òpera revolucionària
Lluís Pasqual va destacar la importància que va tenir l'obra en el moment en què es va estrenar
(Londres, 1945), de tan "revolucionària" com va ser. "Això ens ha obligat a posar-nos a l'altura ètica del
que Britten va escriure en aquella època". Per Pasqual, aquesta revolució ve en la descripció
psicològica que fa dels seus personatges, començant pel protagonista. "Peter Grimes no és un
personatge ambigu, ni tampoc un heroi, és simplement com tots nosaltres, amb els seus contrastos de
llum i foscor i que a la partitura es tradueix en moments més durs i altres més lírics". Britten, segons el
director, parla de totes aquelles persones que són diferents, dels que no són acceptats per la societat,
"un tema tan actual que avui el veiem cada dia a la televisió, amb les pasteres i la gent de color", però
que fa setanta anys era impensable que es veiés en els teatres d'òpera. "Britten va fer en òpera el que
Bertolt Brecht en teatre", i va recalcar que "el pitjor de l'òpera és que ja en el pròleg el poble condemna
Peter Grimes, malgrat que el jutge l'exculpa".
Obra mestra de la literatura musical del segle XX, no és estrany que el Liceu hagi intentat estrenar-la en
diferents ocasions, però fins ara no ho ha aconseguit. Joan Matabosch, director artístic del Liceu, ho va
deixar clar en la presentació a la premsa: "Peter Grimes és l'òpera malastruga del Liceu". "El 1953 es va
anunciar interpretada pel tenor Peter Pears [per a qui Britten havia escrit l'obra], però es va anul·lar per
problemes polítics entre l'Arts Council britànic i el règim de Franco. La segona vegada, el 1994, es va
suspendre a causa de l'incendi del Liceu; i l'última, el 1999, perquè el teatre encara no s'havia
inaugurat".
Bombó musical
Josep Pons, director musical de l'obra, va qualificar l'òpera de Britten de "sensacional", "un autèntic
bombó", i va dir que encaixa perfectament el seu teixit simfònic amb una base rítmica molt important que
dificulta enormement la feina als cantants i a l'orquestra. "Amb aquesta obra, escrita el 1945, Britten
demostra que la politonalitat no està esgotada ja que crea un nou diàleg entre diferents tonalitats".
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En l'aspecte musical Pasqual va insistir que una òpera s'ha de dirigir "amb la partitura a la mà" i que "per
molt bons que siguin els cantants, les llums, l'escenografia i el vestuari, si a nivell musical falla esdevé
ridícula".
El tenor anglès Christopher Ventris, que interpreta el protagonista, Peter Grimes, per primer cop,
assegura que el seu "és un personatge amb moltes cares". "És un home brusc, que no es relaciona i
sempre reacciona amb violència, inclús per respondre a una carícia, potser perquè és el que va veure
fer al seu pare, i malgrat tot té una intensa sensibilitat que no pot expressar".
A nivell musical, Ventris assegura que el seu paper té moments vocals molt poètics i espectaculars,
però alhora molt difícils, ja que el rol va ser escrit per al tenor Peter Pears, d'un registre vocal
extensíssim. "Quan interpretes papers escrits per a Peter Pears, els has de cantar a la teva manera,
perquè no tots tenim la seva veu. Jo canto repertori wagnerià i rus [va fer Lady Macbeth de Msensk al
Liceu], però en aquest cas els extrems són encara més extrems".
Gwynne Geyer interpreta el paper d'Ellen, la mestra del poble enamorada de Grimes. "No és un
enamorament romàntic, sinó que és la persona que creu en Peter Grimes, que el defensa, el calma,
l'ajuda, l'intenta fer entrar en raó i el protegeix", explica la soprano nord-americana, i tot i que Peter s'hi
vol casar, les circumstàncies acabaran sent dramàtiques per a tots dos personatges.
"A nivell vocal -continua Geyer-, el rol d'Ellen exigeix molta força. Jo canto molt Janácek i Wagner, però
en aquesta òpera he de fer servir tot el meu registre vocal i alhora he de ser dolça, cantar amb calma
per poder calmar Peter Grimes".
També Susan Gordon, que interpreta Auntie, la propietària de la taverna, assegura que malgrat les
seves bones intencions, "és una senyora que sempre està en el lloc equivocat i que sempre acaba
embolicant la troca i dient allò que no s'ha de dir". Per la mezzosoprano anglesa, el quartet del segon
acte és un exemple de la societat, en què les dones són les àncores, fan recapacitar els homes i els
mostren el camí correcte, però quan els deixen sols, tornen a equivocar-se.
Rebecca de Pont Davies, que ha interpretat moltes vegades Mrs. Sedley, confessa: "Sempre intento
trobar alguna cosa bona del personatge, però no ho aconsegueixo". I és que Mrs. Sedley és "dura i
cruel, ho veu tot en blanc i negre". Per la mezzo, el gran valor de Britten rau en què "és molt curós al
descriure totes les personalitats, i al final, si els observes d'un en un, veus que tots estan sols, viuen en
societat però estan sols".

L'escenografia de l'òpera representa el Liceu cremat
>> Dalt l'escenari del Liceu l'espectador veurà el Liceu cremat. Al costat de la llotja de prosceni hi haurà
una reproducció d'aquesta, talment com si fos un mirall, però amb la resta de la sala en runes, amb
sutge als daurats. Potser per a molts serà una visió dolorosa pel record de l'incendi del teatre, ara fa just
deu anys (el 31 de gener), però Pasqual assegura que una cosa no té res a veure amb l'altra. "He volgut
mostrar un lloc podrit, cremat, un teatre desfet per tancar el cercle amb el pati de butaques i mostrar que
tots som iguals, el poble interpretat pel cor i nosaltres, el públic; si hagués pogut hauria posat el públic
dalt l'escenari i el cor al pati de butaques".
Aquesta és la manera de Pasqual i de l'escenògraf Ezio Frigerio de ser fidels a l'esperit del compositor.
"Britten va voler mostrar el seu temps, però ara, després de veure a la televisió les pasteres i gent morta
a les platges, els problemes que pateix la gent de color, o els pescadors de Galícia després del
chapapote, això no ens serveix; hi ha coses que, visualment, ja no ens podem creure, com pescadors
cosint les xarxes dalt l'escenari. És per això que he portat l'òpera al temps actual i he fet créixer la
metàfora".
Geyer assegura que el Liceu cremat i reconstruït té a veure amb el seu paper i considera que aquesta
producció "potencia els sentiments de tots els personatges" alhora que "trenca amb la quarta paret i el
públic es converteix en un personatge més".
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ROBERT RAMOS / Els directors Lluís Pasqual i Josep Pons, amb els cantants Christopher Ventris, Susan Gordon
(esquerra) i Rebecca de Pont Davis.
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