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Parsifal. Claus Guth
va fer de l’únic
personatge femení
una supervivent del
patriarcat

Anna Bolena. Edita
Gruberova i Elina
Garanca van
interpretar Bolena
i la Seymour,
esposes d’Enric VIII

Giselle. També el ballet
es va renovar al Liceu:
David Dawson va refor-
mular el conte lànguid
d’una jove que ha de ser
estimada per sobreviure

Cavalleria rusticana.
Ai de les dones
d’aquest drama sici-
lià! Liliana Cavani
reflecteix la seva con-
dició asfixiant de com-
parses dels homes

Carmen. Bieito va
obrir la temporada
amb un mite conver-
tit en la dona que no
mor per pèrfida sinó
per voler ser lliure

El Gran Teatre estrena ‘Ariane et Barbe-Bleue’, un altre títol operístic
amb unmuntatge renovat que apel·la a la llibertat de les dones

Liceu,escola
d’igualtatdegènere

Ariane (Jeanne-Michèle Charbonnet) mostra la porta a les cinc filles d’Orlamonde, tancades per Barbablava (José van Dam)
A. BOFILL

Ariane no aconsegueix evitar que les recluses rebutgin l’alliberament

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
l Gran Teatre del Li-
ceu suma ja aquesta
temporadamitja dot-
zena de títols operís-
tics amb reflexió de

gènere incorporada. Va començar
amb Carmen, la dona fatal que
Bieito allunya del clixé per real-
çar el seu anhel de llibertat; el va
seguir Lulú, paradigma de la mala
dona, la devoradora d’homes a
qui espera un destí fatal, el mite
de la qual es desconstruïa en
aquestes mateixes pàgines amb
una visió afilada de gènere –mar-
ca de la psicòloga Carme Freixa–.
Després van arribar Anna Bolena,
víctima del rei tiranicoluxuriós
que col·leccionava esposes, iParsi-
fal que Claus Guth perpetra amb

un final diferent per a la bonica
Kundry, que en lloc d’acabar mo-
rint toca el dos i s’allibera de la uti-
lització masculina. Sense oblidar,
òbviament, Cavalleria rusticana
amb muntatge de Liliana Cavani,
un retrat naturalista del paper de
cuidadora i de consort, que la tra-
dició siciliana reserva a la dona.

El títol que s’estrena avui al tea-
tre de la Rambla (fins al 8 de ju-
liol) és un cant a la llibertat de les
dones i una denúncia operística
de la dificultat psicològica d’esca-
par-se del maltractador. Parlem
d’Ariane et Barbe-Bleue, de Paul
Dukas (1865-1935), conte en tres
actes amb llibret basat en el poe-
ma de Maurice Maeterlinck –al
seu torn versió del conte de Per-
rault– i que es va compondre per
a l’amant del llibretista, l’actriu i
cantant Georgette Leblanc.
Resum argumental? Ja el sa-

beu: Ariane, una dona solidària i
de gran coratge, es casa amb el
dèspota Barbe-Bleue que té cinc
dones més tancades amb pany i
clau al castell. Ariane, curiosa,
obre l’única porta que té prohibi-
da, i comença la seva aventura he-
roica d’intentar alliberar Les cinq
filles d’Orlamonde, atrapades a
més en la comuna síndrome d’Es-
tocolm.No cal dir que, si bé l’adap-
tació escènica d’aquesta produc-
ció de l’Òpera de Zuric la firma el
renovador Claus Guth –torna al
Liceu després del Parsifal re-
cent–, no pot obviar-se el desfasa-
ment d’alguns passatges del text
original, com quan en el tercer ac-
te Ariane ajuda les alliberades
(que no arribaran a abandonar el
castell) a posar-semaques i seduc-
tores,mentre assegura que no l’es-
tranya que Barbe-Bleue no les va-
lorés abans, tan deixades.
És el que tenen les òperes de re-

pertori, que per més que s’abor-
din amb noves perspectives, re-
flecteixen amb cruesa altres
temps, altres realitats socials i se-
xistes. De fet, Maeterlinck, ena-

morat de la llavors famosa i allibe-
rada Georgette Leblanc, ja feia un
gir respecte a l’original de Per-
rault, quemoralitzava sobre el càs-
tig que mereixia en el seu temps
–1697– la “curiositat femenina”.
Quan es va estrenar com a òpera
dos segles després, al París del
1907, en plena voràgine sufragis-
ta, l’accent el va posar el drama-
turg belga en la reflexió sobre la
llibertat de les dones de Barbabla-
va i la por a enfrontar-se al món i
a les responsabilitats.
“La peça és alhora una història

de terror i una discussió filosòfica
sobre la llibertat, que pot enten-
dre’s com a total, la que implica
fer un pas endavant, o com aques-
ta idea de llibertat que té la gent
de poder relaxar-se dins de la coti-
lla”, explica Guth. En aquesta oca-
sió, el director alemany no ha tin-
gut gaires referents escènics, ja
quemalgrat la partitura extraordi-
nària és un títol escassament re-
presentat, cosa que li permet com-
binar –sense massa risc a rebre
les clàssiques esbroncades de lice-
istes puristes– l’atemporalitat del

simbolisme amb passatges l’esce-
na dels quals remet a la pura ac-
tualitat. “Busco representar una
història concreta, nomolt allunya-
da de l’actualitat, ja que n’hi ha
prou amb recordar casos recents,
com el de la dona que va viure a
Bèlgica tancada durant 15 anys
per la seva parella, o el d’Àustria...
casos en els quals la segrestada
sent certa responsabilitat, aquesta
síndrome d’Estocolm que funcio-
na com a mecanisme de defensa”.
Secundada per José van Dam

en el paper de tirà, la soprano dra-
màtica Jeanne-Michèle Charbon-
net dóna vida a aquesta Ariane
lliure i amb les idees clares, no tan
fàcils de traslladar a les altres do-
nes. Ocasió única, doncs, de veure
aquest rar títol, que ha estat molt
visitat perquè es va compondre
pensant en les llacunes vocals de
Leblanc, que la fa complicada per
a la resta de les cantants, va expli-
car Charbonnet. “Es nota la in-

fluència de Wagner i de Debussy.
Dukas aprofita molt la bitonalitat
i presenta canvis de cor constants
i entonacions complicades, cosa
que no vol dir que sigui difícil de
sentir, al contrari, és d’una bellesa
embriagadora”, adverteix Char-
bonnet. Dirigeix musicalment
Stéphane Denève.c
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La soprano dramàtica
Jeanne-Michèle
Charbonnet dóna vida
a aquesta Ariane
lliure d’idees clares

“La peça és alhora
una història de terror
i una discussió
filosòfica sobre la
llibertat”, diu Guth

Desmuntantmites femenins


