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el Liceu salva de l’oblit l’obra de 
paul Dukas ‘ariane et Barbe-Bleue’

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l públic del Liceu podrà dis-
frutar per fi a partir de de-
mà d’una de les òperes més 
belles, filosòfiques i poèti-

ques, Ariane et Barbe-Bleue, de Paul Du-
kas (1865-1935), estrenada a l’Òpera 
Còmica de París el 1907. «Aquesta 
obra ha estat injustament oblidada. 
És gairebé una estrena a Espanya on 
s’ha representat una única vegada»,  

El personatge 
principal de la peça, 
del 1907, simbolitza  
la dona emancipada

destaca Joan Matabosch, director ar-
tístic del coliseu barceloní.
 Trobar una soprano capaç de pro-
tagonitzar-la no ha estat fàcil ja que 
aquesta obra basada en un text del 
poeta Maurice Maeterlinck –també 
autor del text de  Pelléas et Mélisande, 
de Claude Debussy– és un autèntic 
tour de force vocal i escènic. Maeter-
linck i Dukas van crear aquesta òpe-
ra a la mida de l’actriu Georgette Le-
blanc, una dona molt avançada per 
al seu temps, defensora de l’emanci-
pació de la dona. «Si no es represen-
ta més sovint, fins i tot a França, és a 
causa de l’enorme dificultat del rol 
principal», explica el director mu-
sical Stéphane Denève. Requereix 
una cantant amb una extensió àm-

plia capaç de passar de greus robus-
tos a heroics aguts. «Es nota que la 
partitura no ha sigut creada per a al-
gú que tenia una sèrie de limitaci-
ons», assenyala la nord-americana 
Jeanne-Michèle Charbonet, que as-
sumirà el rol al Liceu en la majoria 
de funcions a excepció de tres que 
assumirà la croata Katarina Karné-
us. Per Charbonet, que ha interpre-
tat papers difícils com Elektra i Isol-
da, «Ariane és una experiència incre-
ïble. Si Elektra em deixa deprimida, 
Ariane m’encomana tot el seu po-
sitivisme», declara Charbonet. José 
Van Dam serà Barbablava i la nodris-
sa d’Ariane estarà encarnada per les 
cantants Patricia Bardon i Jane Dut-
ton.

UN CANT A LA LLIBERTAT/ Ariane et Bar-
be-Bleue és una òpera inspirada en 
el conte de Charles Perrault en què 
es criticava la curiositat femenina. 
En la versió de Maeterlinck, no obs-
tant, Ariane representa l’ésser hu-
mà valent, amo del seu propi destí, 
en contraposició a la resta de dones 
de Barbablava. Aquestes rebutgen 
la llibertat que els ofereix Ariane. 
Temoroses davant de l’abisme del 
desconegut, opten per quedar-se al 
costat d’un marit que les maltracta. 
«Ningú vol ser alliberat», va escriu-
re Dukas. «L’alliberament és car per-
què és el desconegut i l’home (i la 
dona) sempre preferirà l’esclavitud 
de les coses familiars a la terrible in-
certesa...».  
 Claus Guth, que torna al Liceu 
després de la seva aplaudida versió 
del Parsifal, uneix la part més filosò-
fica de l’òpera amb una dimensió 
més tangible per acostar la comple-
xitat del drama al públic. «L’emoti-
va història d’aquesta òpera combi-
na bellesa i horror. La música és re-
alment embriagadora», declara el 
director escènic que va triomfar a 
Zuric el 2005 amb aquesta produc-
ció. Guth, que va descobrir la parti-
tura arran de l’encàrrec, situa la pre-
só física en què viuen les cinc dones 
de Barbablava al soterrani d’una ca-
sa, tal com tristament van trobar al-
gunes dones que més tard van ser no-
tícia no fa tants anys. La presó men-
tal en què habiten, que els impedeix 
seguir Ariane està suggerida de ma-
nera simbòlica. La sòbria escenogra-
fia de Christian Schmidt contribu-
eix a ressaltar tant els espais interi-
ors dels personatges com la tensió 
entre ells. H 

33 La soprano nord-americana Jeanne-Michèle Charbonet, a l’esquerra, en una escena de l’òpera.
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J Paul Dukas va aconseguir unir 
en aquesta complexa partitura 
la rotunditat de la música de 
Richard Wagner amb la subtilesa 
i sofisticació de Claude Debussy. 
Ariane et Barbe-Bleue és la 
seva única òpera. La música 
impressionista de Dukas, de 
gran mestria, demostra l’enorme 
autoexigència del compositor 
francès. 

J Terriblement autocrític, el músic 
va destruir diverses peces, entre 

ENTRE WAGNER I DEBUSSY

LA PARTITURA

elles una simfonia. Ha deixat rere 
seu un petit però valuós repertori 
amb una vintena de peces que 
inclouen un ballet i tot, La Péri.

J De totes les seves melodies, la 
més popular és el poema simfònic 
L’aprenent de bruixot. La peça es 
va fer encara més famosa quan 
Walt Disney la va utilitzar en el seu 
film Fantasia, cèlebre pel·lícula 
on els dibuixos animats es mouen 
al ritme de grans passatges 
simfònics.
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