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Qui no hagi sentit la barcarola de 
Les contes d’Hoffmann és ben bé 
que té les orelles tapades. El duo 
per a soprano i mezzo titulat Belle 
nuit, ô nuit d’amour és una de les 
peces més famoses de la 
literatura operística, tot i que no 
sigui ni italiana ni alemanya sinó 
francesa, i ha estat utilitzada en 
infinitat de pel·lícules. I és que 
Les contes d’Hoffmann és una de 
les partitures més conegudes de 
l’òpera francesa –amb Carmen, 
de Bizet, o l’ària de les joies de 
Faust, de Gounod–, malgrat que 
molta gent ni ho sàpiga.

Ara l’òpera de Jacques 
Offenbach torna al Gran Teatre 
del Liceu després de 12 anys 
sense representar-s’hi, i ho fa amb 
la direcció d’escena de Laurent 
Pelly, que fa dues temporades ens 
va encaterinar amb una exitosa 
versió de La fille du régiment 
protagonitzada per Juan Diego 
Flórez. En aquesta coproducció 
del Liceu amb l’Òpera de San 
Francisco i l’Òpera Nacional de 
Lió, Pelly ha recorregut a 
l’escenògrafa Chantal Thomas 
perquè un sistema de panells 

lliscants converteixi l’escenari en 
taverna, dormitori o casa segons 
convingui a l’acció, que en cada 
acte explica una història diferent. 
La popularitat del títol ha fet que 
se’n programin 11 
representacions amb dos 
càstings diferents.
 
Una espina clavada 
Tot i que Offenbach va néixer a 
Alemanya, es va fer famós al 
París de la segona meitat del segle 
XIX per les seves més de cent 
operetes, un gènere que gairebé 
es pot dir que va inventar ell. Però 
malgrat l’èxit, al compositor 
sempre li va quedar el regust 
amarg de no haver escrit una 
gran òpera i equiparar-se així als 
grans músics del moment. És per 
això que a les darreries de la seva 
vida Offenbach va escriure Les 
contes d’Hoffmann, una òpera 
d’una gran bellesa melòdica que 
combina amb eficàcia aspectes 
fantàstics, sentimentals, 
sobrenaturals i també satírics i 
grotescos, i que malauradament 
va deixar inacabada quan va 
morir el 1880.

L’argument de l’obra, amb 
llibret de Jules Barbier, es basa 
en tres contes del poeta alemany 
E.T.A. Hoffmann, que en aquesta 
òpera esdevé el protagonista. 
Barbier porta un jove Hoffmann 
a una cerveseria alemanya on li 
explicarà tres dels seus contes 
–Der Sandmann, Rath Krespel i 
Das verlorene Spiegelbild–, en 
què les protagonistes, Olympia, 

Giulietta i Antonia, no són res 
més que tres maneres d’enfocar 
l’amor que sent per Stella, una 
soprano que canta a la 
cerveseria.

Offenbach va escriure el paper 
de les protagonistes per ser 
interpretats per una mateixa 
soprano, però el fet que Olympia 

necessiti ser cantada per una 
soprano de coloratura, Antonia 
per una soprano lírica i Giulietta 
per una soprano de veu greu que 
s’acosti a la tessitura de 
mezzosoprano ha fet que sovint 
els papers els interpretin 
cantants diferents. En les 
representacions que veurem al 
Liceu, els espectadors podran 
gaudir de les dues possibilitats, 
ja que un dels repartiments està 
encapçalat per quatre sopranos 
–Susana Cordón com a Stella, 
Kathleen Kim en el paper 
d’Olympia, Natalie Dessay en el 
d’Antonia i Tatiana Pavlovskaya 
com a Giulietta–, i el segon tindrà 
la cubanonord-americana Eglise 
Gutiérrez en la difícil escomesa 
de fer-se càrrec de tots els 
personatges alhora. 

En l’apartat masculí, Michael 
Spyres i Ismael Jordi s’alternaran 
el rol de Hoffmann i, encarnant la 
maldat que a cadascuna de les 
històries es presenta amb un nom 
diferent –Lindorf, Coppélius, 
Doctor Miracle i Capità 
Dapertutto–, també es 
desdoblaran Laurent Naouri i 
Oren Gradus. Tots ells, així com 
l’Orquestra i el Cor del Liceu, 
estaran dirigits musicalment per 
Stéphane Denève.
 
LES CONTES D’HOFFMANN 
Gran Teatre del Liceu.  
Del 4 al 23 de febrer. 20 h

Clàssica
Coordina Marta Salicrú 
msalicru@timeout.cat

El director d’escena Laurent Pelly ja va triomfar al Liceu amb una exitosa versió de La fille du régiment.

El compositor va 
fer fama al París 
del XIX gràcies a 
les operetes, però 
volia fer una òpera

La gran òpera d’Offenbach
El Liceu recupera després de 12 anys ‘Les contes d’Hoffmann’, un 
dels títols lírics més populars, tot i ser en francès. Per Marta Porter
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