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E
ssencial i sòbria,
com el seu treball
vocal. Així és la so-
prano Mariella
Devia (Chiusa-
vecchia, Itàlia,

1948), una de les màximes expo-
nents del repertori belcantista a
la qual no s’ha escoltat gaire so-
vint en el Liceu –el 2005 va tenir
un gran èxit amb L’elisir d’amo-
re– però que aquest mes de ge-
ner, els propers dies 4 i 7, arriba a
l’escenari de la Rambla per oferir
una versió en concert d’Il Pirata.
Aquest títol de Vincenzo Bellini,
un dels grans reptes del repertori
operístic, uneix bellesa i dificul-
tat en un autèntic festival de
cant. I és ara, en la seva seixante-
na, havent guanyat la seva veu
cos i centralitat, quanDevia, deu-
tora d’una escolamozartizana im-
pecable, es troba més preparada
quemai per abordar el paper pro-
tagonista d’aquestmelodrama ro-

màntic ambientat a la Sicília del
segle XIII. Devia és Imogene,
una dona embolicada en el típic
triangle amorós en haver de ca-
sar-se amb el duc deCaldora, ene-
mic polític del seu amor, Gualte-
rio, a qui creu mort. Però Gualte-
rio torna, convertit en pirata i dis-
posat a enfrontar-se al seu rival...

Que fatigós deu ser interpre-
tar sempre dones en històries
dominades per personatges
masculins que exhibeixen la se-
va virilitat lluitant...
...lluitant per una dona, ha, ha. Pe-
rò aquesta és una història que
precisament succeïa en aquella
època: en la lluita pel poder d’un
feu, una ciutat o un país, la dona
era moneda de canvi.

Costa d’introduir-se en un
personatge tan aliè a vostè?
La música ajuda. Ho és tot.

Totes les heroïnes estan ena-
morades...
Ai, sí. I la violència del pirata, se-
gons ell, és deguda a l’amor que
sent per Imogene. I ella al final,
com que tant el marit com l’exnò-
vio moren, entra en una gran
desesperació. No és del tot bogeria.

Com es menja aquest argu-
ment en ple segle XXI?
Bé, avui hi ha marits que maten
les seves dones i fills. I aquest fe-
nomen que ja es donava en l’èpo-
ca belcantista feia que els autors
es fessin preguntes sobre la psi-
que. Bellini va escriure també La
somnàmbula, un fenomen de la
psique. Exploraven un món des-
conegut.

I s’aplicava l’atenuant de
crim passional en jutjar-los.
Hi havia el delicte d’honor, sí,
que per sort ja no hi és a Europa.
Tot plegat, era una manera de
provar d’entendre la passió i la
bogeria. El romanticisme del bel
canto pot ser avui molt actual.

Com és la seva relació amb
Bellini com a persona?
Diguem que som parents, ha, ha.
Adoro aquesta forma de cant, em
diverteix. Sempre he fet Rossini,
Donizetti, Bellini,Mozart... i tam-
bé el Verdi que puc cantar.

La diverteix perquè li resulta
fàcil tècnicament?

No, no, perquè tècnicament és di-
fícil: és la satisfacció que dóna la
dificultat.

Vostè està en forma. És per-
què no es prodiga gaire?
Tinc 64 anys, no vull fer massa
concerts. I no surto gaire d’Itàlia.
Si vinc al Liceu és perquè és Il Pi-
rata i perquè és un període breu.

Com l’han influït les veus que
van rescatar el bel canto de
l’oblit: Callas, Caballé...
La Caballé cantava Il Pirata
d’una manera maquísima. Sem-
pre és interessant escoltar, però
una està obligada a trobar la seva
pròpiamanera d’abordar la parti-

tura. Jo sempre busco això i mai
no em plantejo agradar al públic.
Ho faig així perquè ho sento així.
No es tracta de fer virtuosisme,
cal donar-hi un sentit.

Què li agrada de la Callas?
Era magnífica i cal agrair-li que
redescobrís les òperes que quan
va irrompre el verisme ja ningú
no interpretava. Maria Stuarda,
per exemple, va ser rescatada per
la Gencer després d’anys a l’om-
bra. La Callas, la Caballé, la Sills..

Parli de les seves diferències.
Cadascuna tenia la seva caracte-
rística. La de la Caballé era una
veu de gran bellesa; la Gencer era

més verista; la Sills era magnífica
en l’agilitat... totes ho eren. LaCa-
ballé va dir una vegada una cosa
magnífica: que la senyora Gencer
havia descobert aquest repertori,
la senyora Sills l’havia gravat i
ella l’havia cantat. Fantàstic.

I què la té a vostè concentra-
da en el bel canto?
Una artista ha de reconèixer on
la duu la seva veu, on pot donar
el millor de si. Quan jo cantava
Lucia no imaginava que algun dia
faria Il Pirata. O Norma, amb la
qual debutaré ara, però la vida i
l’estudi et porten.

Llavors, ha fet la carrera que
ha volgut?
No es tracta tant de construir
una carrera. Cal tenir en compte
el públic, jomai no he estat capaç
de fer focs d’artifici. Si faig algu-
na cosa ha de ser veritable. I per
això no he volgut afrontar òperes
que sabia que no podia esprémer
al màxim.

Quin és el seu teatre favorit?
Acústicament, el SanCarlo deNà-
pols, grandíssim i bonic; també el
teatre de Catània. A Itàlia hi ha
teatres formidables, si bé a mol-
tes ciutats van ser destruïts per la
guerra o bé convertits en cine-
mes. Però allà on encara roma-

LA SEVA EXIGÈNCIA

“Mai no em plantejo
agradar al públic; si
faig alguna cosa ha de
ser sentida, veritable”

La soprano italiana durant els assajos que aquests dies de Nadal tenen lloc a les dependències del Gran Teatre del Liceu
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No surt gaire d’Itàlia
però va acceptar
cantar al Liceu per
la dificultat del paper

La gran dama del bel canto recala al Gran Teatre

“Mainohefet
focsd’artifici”

Mariella Devia, soprano, ofereix en concert l’òpera ‘Il Pirata’ al Liceu

Cultura
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No hacen falta grandes letras para
que la vida suene así de bien.
http://ow.ly/grb7l ¡Feliz trece!

Me voy a empezar a poner
sentimental. Espero que tod@s
hayan tenido un 2012 genial, y que
el 2013 traiga puras cosas buenas.

Últim #Godard abans d'acomiadar
l'any. Que el 2013 sigui millor del
que espereu, voleu, somnieu,
imagineu! http://t.co/4hWoBgZj

Llucia Ramis Periodista

Un any que conté, desendreçats, el
0, l'1, el 2 i el 3, és un any que
comença bé.

#tuitsdecultura Joana Bonet Periodista
@bonetjoana

Julieta Venegas Cantant

nen, hi ha teatrins bellíssims.
Constata la crisi a Itàlia?

Sí, la cosa està molt difícil per als
joves que comencen.

Vostè és de les que realment
sapel que es fa tècnicament.Dó-
na classes?
Sí, algunamasterclass per a estu-
diants que han acabat el conser-
vatori i estan a punt d’iniciar una
carrera. És una pena però haig de
dir que cap no ha trobat el profes-
sor adequat. Jo vaig tenir molta
sort. I, a més, cal tenir el coratge
de fer autocrítica i buscar on
t’estàs equivocant, independent-
ment del mestre. És un instint.

I què hi ha del seu futur?
Ja estic en el futur!
Si està com una rosa! Tem no

saber retirar-se a temps?
Temoque la cosa quemés estimo
tingui a prop el seu final. Necessi-
to algú que des de fora em digui
la veritat. I aquesta gent hi és.c

@julietav
David Vericat Director de comun. del Lliure
@dvericat@lluciaramis

DePepe
aShakespeare

C
om a col·lectiu jeràrquic que és, un
club de futbol respon en determi-
nats moments de la seva història a
processos d’amor i d’odi, d’harmo-

nia i de revolta que enllacen amb els grans re-
lats clàssics. Els moments bondadosos tenen
menys dramatisme però anuncien la promesa
d’un paradís on la bellesa sempre és recom-
pensada, que és el lloc que ocupa ara l’imagina-
ri del FC Barcelona. Però per arribar-hi cal
passar per zones tenebroses: la més sonada va
ser l’amotinament dels jugadors i l’entrenador
contra el seu president el 1988, un acte fallit
que va conduir però a una renovació real, amb
el fitxatge de Cruyff com a entrenador, de la
qual van quedar exclosos gairebé tots els amo-
tinats. El poble paga així de malament als seus
màrtirs.
Ara el club que discorre per la zona fosca és

el Reial Madrid, i les paraules del defensa
Pepe sobre la persecució del clan dels portu-
guesos són un símptoma clarivident del seu
entramat. A tot el que s’ha dit fins ara, jo no-
més hi puc afegir una anàlisi mitocrítica: en
clau dramatúrgica, Pepe té tota la raó del
món. Diu una gran veritat quan proclama que
els portuguesos són vilipendiats al Reial Ma-
drid perquè amb això es vol estendre l’atac a
l’entrenador que sembla intocable. Efectiva-
ment aquest un un mecanisme clàssic de la
revenja des que Shakespeare va escriure, o va
reescriure segons alguns, la seva obra Titus
Andrònic, un referent ineludible a l’hora d’es-
tablir transferències en els actes de justícia atà-
vica. En aquesta obra mor tothom però no
d’una manera qualsevol: hi ha degollacions,
mutilacions, segrestos, tortures i fins a un cui-
nat dels cossos dels fills morts perquè la seva
mare se’ls mengi sense ella saber-ho, un gest
de Titus Andrònic cap a la malvada reina Ta-
mora com a resposta a una violència semblant
que ella havia infringit als fills de l’heroi.

Doncs bé, el que emparenta a Pepe i els altres
portuguesos del Reial Madrid amb els fills de
l’obra de Shakespeare és la confirmació que
aquest desig venjador per consanguinitat tam-
bé existeix en el nostre temps, amb altres ma-
neres de definir el clan, ambuna versió adapta-
da de la verbalitat virulenta davant el caràcter
inaccessible i intransigent del rei.
El que passa en el Reial Madrid és, per tant,

una versió popularitzada d’un clàssic venja-
dor contra els actes infligits per un líder. Per
això quan aquest finalment és destronat, l’es-
cenari posterior queda com el final de Titus
Andrònic, així de desolat.

El que passa al Reial Madrid
és una versió popularitzada
d’un clàssic venjador contra
els actes infligits per un líder

Jordi
Balló

MANÉ ESPINOSA

Gencer, Callas, Caballé... i Devia; són comptades
les dives que s’atreveixen amb ‘Il Pirata’

Bellininomés
peraprodigis

M. CHAVARRÍA Barcelona

L’
últimaocasió que Il Pi-
rata es va poder veure
representada en el Li-
ceu va ser el gener del
1971 amb Montserrat

Caballé, Bernabé Martí (el seu ma-
rit) i Vicenç Sardinero en els
papers principals, tot i
que els Amics de l’Òpe-
ra de Sabadell van tenir
la valentia de recupe-
rar-la al 2009 per a la
resta de teatres deCatalu-
nya. El cert és que els perso-
natges d’aquest títol que Bellini
va compondre el 1827 per encàrrec
de la Scala deMilà i que va consti-
tuir el primer gran èxit de la se-
va carrera, tenen àries d’endia-
blada dificultat –les de la sopra-
no i el tenor–, i és per això que
ha estat escassament represen-
tada als grans teatres d’òpera
del món. El seu repte és en
tots els nivells: de
tessitura, capacitat
d’elongació del
fraseig, habilitat
expressiva... Leyla
Gencer, Maria Callas (a la
foto), Montserrat Caballé...
i ara Mariella Devia... Les
dives que s’han atrevit
amb aquesta òpera són
comptades.
“És una de les

millors peces de
Bellini, de gran
bellesa, però no
hi ha qui la can-
ti”, assegura
Joan Mata-
bosch, director
artístic del Li-
ceu. “Mariella
Devia està en el
seumomentumper interpretar Imoge-
ne, ara que la seva veu s’ha fet més
gruixuda i ha adquirit cos més cen-
tral. Sent tan difícil fer-la sortir d’Ità-
lia, on li agrada cantar en petits tea-
trins, no era qüestió de demanar-li a
Devia un personatge dels que broda-
va fa tres lustres, sinó que ens delecti
amb aquesta bellíssima partitura de
Bellini”.
Aquesta versió en concert d’Il Pira-

ta que dirigirà en el Liceu el batuta
AntoninoFogliani no respon a una ne-
cessitat d’estalvi a causa de la crisi.
De fet, el Liceu ja apostava per cen-
trar l’atenció en lamúsica, per conver-

tir aquest títol en un autèntic festival
de cant amb què enamorar el públic
que estima el gènere, portant-lo a l’ex-
cel·lència en aquesta entrada d’any.
Tampoc entre els tenors que poden in-
terpretar Gualtiero no hi ha tant on
escollir, assegura Matabosch. En

aquest cas, es tracta del
nord-americà Grego-
ry Kunde, que va de-
butar en el Liceu
amb Anna Bolena
(2010-2011). I el pa-
per d’Ernesto serà
per al baríton

búlgarVladimir Stoia-
nov, que precisament aca-
ba d’estrenar-se en el
Liceu amb La forza del
destino.

Il Pirata és una òpe-
ra en dos actes amb lli-
bret de Felice Roma-
ni, que també va es-
criure per a Bellini
els arguments d’I Ca-
puleti i Montecchi,
LaStraniera, La son-
nambula, Norma,
Zaira i Beatrice di
Tenda. Es tracta
d’una història
apassionada –com
la vida de Bellini–
en la qual els
amors es veuen
amenaçats –per
descomptat– per
undestí implaca-
ble. L’argument,
com en totes les
grans òperes de
l’època, li regala
a la soprano una
celebrada esce-
na final de follia,
per al seu lluï-
ment.

“L’interessant de Mariella Devia
–afegeix Matabosch– és el seu rigor,
la seva sobrietat i la seva aproximació
idiomàtica. El que significa que amb
la seva manera de cantar aconsegueix
que la música sorgeixi de la musicali-
tat de la pròpia llengua, de le pròpies
paraules. La Imogene d’avui dia és
sense cap dubte Mariella Devia”.
Malgrat que surt poc d’Itàlia, Devia

té previst aquest 2013 viatjar al Japó
on, diu, cantarà la seva enèsima Tra-
viata. Mentrestant, estarà concentra-
da en l’estudi deNorma, una òpera en
la qual no imaginava fa uns anys que
arribaria a debutar.c

“Devia és en un moment
dolç per a ‘Il Pirata’,
la seva veu ha adquirit
gruix i centralitat”, diu
Joan Matabosch

d�Eric Gedeon

dirigeix un musical de comèdia

www.tricicle.com

www.teatrepoliorama.com
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