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“És una obra mestra abso-
luta que pots revisitar un
cop i un altre sense esgo-
tar-la mai, una obra amb
moltes facetes, profunda i
lleugera alhora.” Així des-
crivia el director d’escena
Laurent Pelly la nova co-
producció que s’estrena
demà al Gran Teatre del
Liceu, Les contes de Hoff-
mann (1881), de Jacques
Offenbach. Tot un esdeve-
niment que finalment, pe-
rò, no tindrà el desplega-
ment vocal de la soprano
francesa Natalie Dessay,
que en un principi havia
de cantar els quatre rols
femenins: “Simplement
és impossible; fa uns anys
m’agradava assumir rep-
tes d’aquesta mena però
ara m’he fet més vella i,
per tant, més raonable.”
Es reserva, això sí, per al
paper d’Antonia, tot i que
el més lluit és el d’Olympia,
amb la famosa cançó Les
oiseaux dans la charmille.
En el segon cas, en canvi,
sí que assumirà el repte
dels quatre rols la cubana
Eglise Gutiérrez, que de-
buta al Liceu.

Si alguna particularitat
té aquesta versió
coproduïda amb la San
Francisco Opera i l’Opéra
National de Lyon (on viat-
jarà després) és la recupe-
ració dels diàlegs, que amb
el temps s’havien anat
convertint en recitatius.

“Em preocupava crear
una continuïtat en la his-
tòria, mantenir la tensió
dramàtica i amb els recita-
tius era difícil fer-ho, així
que hem recuperat els dià-
legs i posat la dramatúrgia
al servei del fil narratiu,
que ara s’entén de principi
a fi”, explica Pelly.

La posada en escena re-
crea el que passa pel cap
del mateix Hoffmann, els
seus somnis “o malsons”,
que no són més que una
metàfora, en definitiva,
del procés de creació artís-
tica. Per crear aquest am-

bient al llindar de l’irreal,
el director d’escena i l’es-
cenògrafa, Chantal To-
mas, s’han inspirat en
l’obra del pintor simbolis-
ta belga Leon Spilliaert:
“No es va moure mai de ca-
sa seva i sempre pintava
els mateixos paisatges, au-
toretrats o natures mor-
tes, però és capaç d’acon-
seguir imatges expressio-
nistes que fan por.”

Un altre tret que desta-
ca el director és el rol que
juguen els intèrprets en
aquesta peça romàntica,
ja que, a més de cantar,

se’ls exigeix molt a nivell
d’actors. Però això no es-
panta el tenor americà Mi-
chael Spyres, que en el seu
debut al Liceu encarnarà
Hoffmann: “L’he interpre-
tat a Alemanya, però en un
altra versió; en aquesta
m’hi sento molt bé perquè
el personatge ajuda a do-
nar continuïtat a la histò-
ria.” El tenor francès Lau-
rant Naouri, per la seva
banda, encarnarà els pa-
pers de Lindorf, Coppé-
lius, doctor Miracle i Capi-
tà Dapertutto: “He fet to-
tes les versions possibles i

imaginables de
Les contes i aquesta és la
més coherent; cal dir que
el llibret [de Jules Barber]
és incomplet i no se sap

quines parts
eren cantades i
quines parlades,
així que el millor
és reescriure-ho
tot per
homogeneïtzar el
conjunt, tal com
s’ha fet aquí.” El di-
rector musical, Sép-
hane Denève, va des-
tacar, per la seva ban-
da, que Hoffmann vo-
lia fer una “obra mes-
tra” abans de morir,

per això “hi va abocar-ho
tot i va compondre les me-
lodies més sublims”. ■

Al llindar de l’irreal
Valèria Gaillard
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S’estrena al Liceu la coproducció de ‘Les contes de Hoffmann’, que recupera els
diàlegs per donar coherència i unitat argumental a l’obra cabdal d’Offenbach

El tenor Michael Spyres debuta al Liceu en el paper de Hoffmann. A baix, un quadre del pintor
simbolista belga Leon Spilliaert, ‘Vertigo-Magic staircase’ ■ JOSEP LOSADA

Festival Internacional de
Circ de la Ciutat de Figue-
res. Aquest és el nou nom
del festival internacional,
que en la seva segona edi-
ció, abandona les seves re-
ferències al castell de Fi-

gueres. L’Ajuntament de
la població va anunciar
ahir a la tarda que el desa-
cord amb els represen-
tants de Defensa sobre la
ubicació de les veles a l’in-
terior del recinte havia
obligat, finalment, a bus-
car una nova ubicació per
al festival, al Polígon Firal,
quan tot just falten dinou
dies perquè comenci.

Els fets es remunten al
setembre passat, quan
l’Ajuntament va entrar al

consorci del castell de
Sant Ferran –òrgan gestor
format per un represen-
tant de l’Ajuntament, un
de la Generalitat i dos del
Ministeri de Defensa– una
sol·licitud amb un primer
esborrany en què es dema-
naven les instal·lacions en
el mateix sentit que l’any
passat. Segons va explicar
l’alcaldessa, Marta Felip,
la primera resposta del
consorci era que per part
del Ministeri de Defensa la

ubicació idònia era fora de
la plaça d’armes. Aquesta
darrera opció va ser rebut-
jada pel consistori perquè
no garantia la seguretat de
les persones. “Després de
sis mesos, hi ha hagut un
gir en el posicionament
dels membres que inte-
gren el Consorci represen-
tant el Ministeri de Defen-
sa” i que afirmen que no-
més opten per l’opció de
les dues veles fora de la pla-
ça d’armes. ■

Traslladen el festival de circ al Polígon Firal
Desavinences de
l’Ajuntament amb
Defensa obliguen al
trasllat del festival
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Les veles es van instal·lar l’any passat a l’interior del recinte
del Castell de Figueres ■ LLUÍS SERRAT


