
  

  

Dos perfectes americans
CRÒNICA El Real presenta l’òpera de Philip Glass sobre Disney 

ROSA MASSAGUÉ 
MADRID 

Durant el seu breu pas pels EUA, a 
Gerard Mortier, actual director del 
Teatro Real, se li va acudir sumar dos 
genis de la cultura d’aquell país en 
una òpera, Walt Disney, la gran ico-
na de la cultura popular nord-ame-

ricana, i Philip Glass, l’impulsor 
del minimalisme, considerat per al-
guns un Mozart modern per la seva 
precocitat i extensa obra.
 El resultat d’aquesta suma de ta-
lents és The Perfect American, que aca-
ba de tenir la seva estrena mundial 
al teatre madrileny. L’òpera està ba-

sada en la novel·la del mateix títol de 
Peter Stephan  Jungk (Turner l’acaba 
de publicar a Espanya). Firma el lli-
bret Rudy Wurlitzer i aquesta és la 
part més feble de l’obra, amb uns di-
àlegs previsibles i pobres. L’òpera es-
tà construïda a la manera com Glass 
organitza les seves, sense una estruc-

tura narrativa, evocant visions i es-
tats d’ànim. El resultat és una músi-
ca amable, potser en excés tractant-
se de Glass.
 L’òpera descriu Disney com el re-
accionari i autoritari que va ser, pe-
rò ho fa sense passar de la ratlla. Dos 
moments defineixen el personatge. 
Quan el preocupa que el futur iden-
tifiqui el seu nom només amb una 
marca i un moment polseres verme-
lles al final, a l’hospital, en un dià-
leg amb Josh, un nen també malalt. 
El nen no entén com Disney pot ha-
ver tingut temps per fer milers i mi-
lers de dibuixos de Donald i Mickey 
i l’Oncle Guillat i Blancaneu. Disney 

li explica que ell no dibuixa, que és 
com una abella que va d’escriptori 
en escriptori recol·lectant pol·len, 
fertilitzant dibuixants i guionistes 
amb les seves idees. «Ets igual que 
Déu», diu Josh.
 El baríton Christopher Purvis, que 
en els seus anys de joventut era un 
rocker de Harvey and the Wallban-
gers, és Disney. Dirigeix l’orquestra 
i el cor del Real Dennis Russell Davi-
es, un gran coneixedor de la música 
de Glass. La direcció d’escena, d’una 
aparent simplicitat i molt efectiva, 
és de Phelim McDermott. The Perfect 
American va triomfar la nit de la seva 
estrena i ho ha seguit fent. H

33 Naouri i Dessay caracteritzats de doctor Miracle i Antonia, en un assaig d’‘Els contes de Hoffmann’.
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Dessay i Naouri es repten 
a l’escenari del Liceu
3El matrimoni líric canta ‘Els contes de Hoffmann’ al Gran Teatre

MARTA CERVERA
BARCELONA

S
ón molts els atractius del 
nou muntatge d’Els contes 
de Hoffmann, d’Offenbach, 
que el Liceu estrena avui. 

L’obra, absent al coliseu des de fa més 
de 20 anys, torna amb un impactant 
muntatge dirigit escènicament per 
Laurent Pelly. La mescla de realitat i 
ficció de la posada en escena s’estén 
al repartiment, en què la diva france-
sa, Natalie Dessay, s’enfronta al seu 
marit, el baríton Laurent Naouri, 
que va debutar amb èxit al Liceu la 
temporada passada a Pelléas et Mélis-
sande. Dessay interpreta Antonia, 
una cantant que sent tanta passió 
per la música que serà la seva perdi-
ció, mentre que Naouri encarna el 
malèfic doctor Miracle, responsable 
de la seva mort. 
 És la primera vegada que tots 
dos  coincideixen al coliseu de la 
Rambla. «Per nosaltres reunir-nos 
a Barcelona sense els nens i cantant 
aquesta obra meravellosa és com es-
tar de lluna de mel», afirmen. Es van 
enamorar quan estudiaven cant, fa 
24 anys. «Quan vaig conèixer Natalie 
vaig saber que seria una de les grans 
veus de la seva generació, cosa que es 
va confirmar», afirma Naouri, un ho-
me alt i prim d’ulls clars. El baríton 

parisenc ha fet la seva carrera a un 
altre ritme per poder facilitar l’edu-
cació dels seus dos fills. «Dubto que 
el món de l’òpera em recordi algun 
dia. A ella sí que ho faran. N’hi ha po-
ques com Natalie», afegeix.

 Més enllà de la música, són ex-
perts a fer complexos sudokus per-
què quadrin les seves obligacions 
laborals i casolanes. «El normal és 
que un de nosaltres estigui a Euro-
pa, a prop dels nens (la família resi-

deix a París), si l’altre se’n va als Es-
tats Units», diuen com si agafar un 
avió entre capitals de la UE per estar 
amb els seus dos fills fos com agafar 
el metro o l’autobús.
 Per a tots dos Els contes de Hoffmann 

EsTRENA d’uN poTENT muNTATGE opERísTIC

és una obra especial. Ell ha partici-
pat en una desena de muntatges in-
terpretant les diferents cares que 
adopta el Diable en l’òpera –Lindorf, 
Coppélius, doctor Miracle i Capità 
Dapertutto– amb magnífiques in-
terpretacions que han marcat la se-
va carrera. Dessay va debutar amb 
aquest títol en l’òpera interpretant 
Olympia, la nina al voltant de la qual 
gira el primer conte, un personatge 
que li va obrir les portes dels princi-
pals coliseus lírics. «Al Liceu seré An-
tonia. Sempre l’havia volgut fer. Ara 
és el personatge que s’adapta més 
bé a la meva veu. Olympia és massa 
agut i el de Giulietta, massa dramà-
tic», reconeix.

 Va quedar enrere el somni de can-
tar tots els personatges de l’òpera. 
«Em vaig treure aquesta idea del cap 
perquè per a mi és impossible can-
tar els quatre personatges. Fa alguns 
anys m’agradaven els reptes però 
ara sóc més vella i m’he tornat més 
raonable», diu Dessay, que no ha tin-
gut mai pèls a la llengua. No té ga-
nes de seguir gaire més a dalt de tot i 
planeja celebrar els seus 50 anys aco-
miadant-se de l’òpera la tempora-
da 2014-15. «L’òpera m’avorreix. Ja 
no queden més rols per a mi. Encara 
que potser faré un altre títol, Dialo-
gues de Carmelites». I afegeix: «El meu 
pla és seguir com a actriu, que és el 
que em fascina més. Però per desgrà-
cia és un aspecte en què no s’apro-
fundeix gaire en l’òpera». H

«Vull deixar l’òpera 
la temporada 2014-15 
perquè m’avorreix. 
Vull fer teatre», 
diu la diva
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