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D
ebuta al Liceu amb
un quàdruple salt
mortal: les quatre
protagonistes de
Les contes d’Hoff-

mann per a ella sola, un repte que
poquíssimes sopranos s’han atre-
vit a afrontar (per exemple, Diana
Damrau amb Rolando Villazón),
però amb l’afegit que en el paper
de Stella hi va inclòs el duo final
que no se sol cantar. Algú en dóna
més? La cubana Eglise Gutiérrez
és la diva del segon repartiment
(4 de les 11 funcions) que s’enfron-
ta a aquest repte.

Hi ha qui diu que ningú no és
capaç de cantar aquests quatre
papers com cal.
Aquesta és una gran veritat, enca-
ra que en el meu cas no puc dir-
ho encara. Imagini’s: és el meu
primer cop ambLes contes d’Hoff-
mann i el meu debut al Liceu!
amb una producció impressio-
nant per a la qual entre altres co-
ses he hagut d’aprendre a pati-
nar. Sort que ja havia treballat
amb Laurent Pelly i hi confio.

Stella,Olympia, Antonia iGiu-
lietta, personatges molt dife-
rents amb exigències diverses.
Què pretenia el compositor?
No crec que a l’òpera hi hagi un
repte més gran. És com mesurar

totes les possibilitats d’una can-
tant i d’una actriu. Veure com pot
transformar-se en nina, prostitu-
ta, cantant que té vetat cantar...
Jo vinc del bel canto i de fer les
mevesTraviata, així que és la pri-
mera vegada en aquest repertori.

I quan fa tres anys la va trucar
el Liceu, se’n va sentir capaç?
Com pots dir que no al Liceu de

Barcelona?Vaig pensar quem’ani-
ria canviant la veu i, sí, ho ha fet
unamica. Sóc lírico-coloratura pe-
rò no totalment lleugera, per tant
podia intentar-ho, no pots ser no-
més lírica. Després hi ha el repte
dels diàlegs, que abunden a la ver-
sió del Liceu: cal actuar.

Se’n penedeix?
He tingut els meus moments, és

un compromís molt gran i sóc
molt perfeccionista. I hi ha hagut
poc temps d’assajos. Al primer
elenc són diferents sopranos i al
segon ho faig tot jo. Així doncs:
perruca,maquillatge, canvi de ves-
tuari, surt a escena, canta mentre
fas coses complexes, torna... El
meu respecte per les sopranos
que han fet aquests quatre papers.

Vostè viu a Filadèlfia, però
va iniciar els estudis a Cuba.
Sí, amb la guitarra clàssica a l’Es-
cola Nacional d’Art de l’Havana i
no imaginava que estava dotada
per al cant. D’adolescent jugava a
imitar els cantants d’òpera fent
burla. M’hi vaig ficar perquè
m’agradava la part actoral.

Com va ser la seva marxa als
Estats Units?
El 1979 va marxar el meu pare
com a pres polític i quan em vaig
graduar me n’hi vaig anar jo tam-
bé amb la meva mare. Vaig obte-
nir una beca a Filadèlfia i vaig de-
butar fa una dècada a Bogotà...
Després van venir el CarnegieHa-
ll, el Covent Garden, LaMonnaie,
Roma, Berlín... Al Real vaig fer I
puritani amb Juan Diego Flórez.

I la veurema LaVentafocs de
Massenet la pròxima tempora-
da liceista. Va ser al Viñas on la
va clissar el Liceu?
Sí, sent a l’escola de Filadèlfia em
vaig presentar al concurs i no vaig
guanyar, però hi vaig cantar.c

LES DIF ICULTATS

“El meu respecte per
les sopranos que han
cantat aquests quatre
papers femenins”

La cubana Eglise Gutiérrez posa per a La Vanguardia al saló dels Miralls del Liceu

PERSONATGES MOLT DIVERSOS

“A més de les diferents
exigències vocals hi
ha el canvi de perruca,
de vestuari...”

XAVIER CERVERA

Dessay davant de Spyres, Denève i el seu marit, Naouri

M. CHAVARRÍA Barcelona

Caldria començar a parlar
d’un cert miratge barceloní,
perquè la qualitat que es respi-
ra als teatres i auditoris de la
ciutat sembla que nega qualse-
vol crisi. Dilluns engega al Li-
ceu un delsmuntatgesmés co-
herents i ambiciosos de Les
contes d’Hoffmann, òpera
molt popular del romanticis-
me francès i obramestra –i in-
acabada– de Jacques Offen-
bach, que es va estrenar pòstu-
mament a París, el 1881. Basa-
da en una adaptació lliure de
tres narracions d’E.T.A.
Hoffmann, explica la història
d’un poeta marginal consumit
per l’alcohol que es debat en-
tre la dedicació a la vida amo-
rosa i la seva obligació creati-
va. L’original, incomplet, ha
donat lloc amúltiples versions
que han creat controvèrsia.
Doncs bé, per primer cop

en 23 anys, torna a la Rambla
amb un equip espectacular:
StéphaneDenève com a direc-

tor musical –especialista en el
repertori– i Laurent Pelly
com a mestre d’escena, que a
més dirigeix les obres d’Offen-
bach a Le Châtelet de París.
L’aposta de tots dos en aques-
ta coproducció (Liceu/Òpera
de San Francisco/Nacional de
Lió) és una versió molt com-
pleta de tres hores que recupe-
ra una part dels recitatius per
fer més comprensible l’acció
–especialment en l’acte deGiu-
lietta, on el manuscrit mereix ser

reconstruït– i que inclou el
duo final de Stella amb
Hoffmann que no s’havia fet
mai.
De fet, és una òpera pensada

perquè la mateixa soprano in-
terpreti els quatre papers fe-
menins protagonistes (Stella,
Olympia, Antonia i Giulietta),
cosa a la qual Natalie Dessay,
la diva del primer reparti-
ment, va renunciar fa uns me-
sos per concentrar-se única-
ment en el d’Antonia. “Cantar-
los tots quatre és impossible;
fa uns anysm’apassionaven els
grans reptes, però m’he fet
més gran i més raonable”, va
comentar la soprano francesa,
que aquest cop ve al Liceu
amb el seu marit, Laurent Na-
ouri, com a Lindorf (l’extraor-
dinari baix del Pelléas et Méli-
sande de BobWilson), i amb el
nord-americà Michael Spyres
en el paper d’Hoffmann.
El muntatge té la virtut que

no és rocambolesc i que s’allu-
nya de l’estil infantiloide amb
què se sol tractar aquesta òpe-

ra. Pelly no l’aborda coma con-
tes contraposats sinó com un
conjunt homogeni, ambun dis-
curs unitari. I Chantal Tho-
mas ha dissenyat una esceno-
grafia orgànica que evoluciona
i canvia fins una trentena de
vegades davant Del públic.
“Respira com un pulmó”, diu
Thomas, que recrea l’ambient
oníric d’evocació del passat
del poeta amb una interessant
referència atmosfèrica: els qua-
dres del belga Spillaert.c
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Eglise Gutiérrez, soprano del segon repartiment de ‘Les contes d’Hoffmann’

“Ésunrepte enorme
assumir tots elspapers”

‘Lescontes
d’Hoffmann’, el
Liceumésteatral
Natalie Dessay protagonitza a partir
de dilluns l’oníric muntatge de Pelly


