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L’escena del casament, en el primer acte, entre el tinent Pinkerton (Alagna) i la joveníssima Cio-Cio-San, la Madama Butterfly (Hui He)

ElLiceuesgota la taquillade ‘Madama
Butterfly’pera les funcionsdemarç
La reposició d’aquest Puccini, que és part del repertori del Gran Teatre, torna al juliol

Ermonela Jaho
i JorgedeLeón,

al juliol

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Desgraciadament, en els temps
que corren s’ha de considerar no-
tícia una circumstància tan ele-
mental com que el Liceu hagi es-
gotat ja la taquilla de les cinc fun-
cions que, a partir de demà, té
programades per a aquestmes de
març amb la seva reeixida copro-
ducció de Madama Butterfly. I
això que es tracta d’una reposició
–que tornarà al juliol–, però no
d’una qualsevol: des de la seva es-
trena l’any 2003, aquest muntat-
ge s’ha convertit, tant per al Co-
ventGarden comper al GranTea-
tre, en peça clau dels seus respec-
tius repertoris i s’ha reposat en di-
verses ocasions.
Ja se sap, Puccini és un valor

segur. I en aquesta ocasió, la seva
popular “tragèdia japonesa” en

tres actes, amb direcció d’escena
de Moshe Leiser i Patrice Cau-
rier (artífexs també del Hamlet
que el Liceu va presentar la tem-
porada 2003-2004, i d’aquesta
Madama Butterfly en la seva re-
posició de la 2005-2006), té un
repartiment gens menyspreable:
la superstar xinesa Hui He, una
de les millors sopranos del mo-
ment –què menys que una asiàti-
ca en el paper de Cio-Cio-San–,
protagonitza aquest monodrama
íntim ple de passatges de refinat
exotisme. I amb ella, el tenor Ro-
berto Alagna assumeix el paper
de Pinkerton, un cínic oficial de
la Marina dels Estats Units que,
atracat a Nagasaki, es casa per
pur entreteniment amb la fràgil
papallona a canvi d’un grapat de
iens, sabent que pot aprofitar-se
de les lleis del país i repudiar-la
en qualsevol moment, tornant-

se’n a Amèrica lliure per casar-se
amb una dona “de debò”.
Elmuntatge és de gran austeri-

tat formal i està inspirat en els es-
pais escènics del tradicional tea-
tre japonès. Aquesta nuesa, mar-
cada per l’elegància –una de les
característiques de la direcció
d’escena de Leiser i Caurier, que
s’acompanyendel seu equip habi-
tual, Christian Fenouillat a l’esce-
nografia, Christophe Forey a la
il·luminació i Agostino Cavalca al
disseny de vestuari–, permet si-

tuar en el centre d’atenció la tragè-
dia que viu Butterfly, una apre-
nent de geisha de finals del segle
XIX, en un Japó que es debat en-
tre continuar amb la seva cultura
tradicional o afegir-se a la de la in-
dustrialització dels Estats Units.
Dirigeix la Simfònica i el Cor

del Liceu en aquesta excepcional
partitura, rica en detalls, elmadri-
leny José Miguel Pérez-Sierra,
un mestre de la nova generació
d’intèrprets espanyols, que va co-
mençar la seva carrera al teatre
San Carlo deNàpols. En les seves
mans recau el repte de donar-li al
públic la millor versió d’una peça
tan coneguda com aquesta, un
drama que l’audiència viu amb
gran intensitat: és tan gran la in-
justícia que viu la jove Butterfly
que desperta immediatament
una gran empatia. De fet, Puccini
n’estava especialment enamorat,

més que deTosca,Mimì oTuran-
dot. I després d’una fracassada es-
trena a la Scala, el 1904 –total-
ment condicionat per la negativa
del compositor a comprar a la cla-
ca–, la va revisar fins a la sacietat,
conscient que podia convertir-se
en un èxit.
RecordemquePuccini va com-

pondre l’òpera després d’assistir
a la versió teatral de Davi Belas-
co, qui de fet adaptava la narra-
ció de John Long, qui al seu torn
havia donat un gir a l’original ope-
rísticMadame Chrysanthème, de
André Messager. Aquesta era
una obra autobiogràfica en to ale-
gre i pueril, amb llibret de Pierre
Lotti, sobre un oficial de la mari-
na francesa que, efectivament, es
casa per conveniència amb una
geisha, però així que ell se’n va,
aquesta compta els diners i es
prepara per al pròxim. Però John
Long va decidir que la geisha
s’enamorés de l’oficial, i Belasco
va filar molt més prim i va fer
que l’oficial tornés per endur-se
el nen que havien tingut. Deses-
perada i deshonrada, Butterfly se
suïcida segons el ritu japonès.
Esclar que de l’hara-kiri hi ha

quemolt a dir, ja que el femení és
molt diferent del dels homes, de-
tall que a Puccini se li va passar,
com a tants d’altres.c

MANÉ ESPINOSA

La xinesa Hui He
protagonitza amb
Alagna el muntatge
de Moshe Leiser
i Patrice Caurier

]El Liceu progamma
aquesta reposició en
dues tongades, de mane-
ra que del 20 al 29 de
juliol hi haurà vuit fun-
cions més de Madama
Butterfly –encara hi ha
entrades en venda–. En
aquesta ocasió es reparti-
ran el paper protagonista
les sopranos Ermonela
Jaho, Patricia Racette i
Amarilli Nizza. La serven-
ta Suzuki, que al març és
interpretada per Jossie
Pérez, l’assumiran Gem-
ma Coma-Alabert i Ma-
rie Nicole Lemieux. I en
lloc de Roberto Alagna es
podrà escoltar Jorge de
León, Stefano Secco i
Roberto Aronica en el
paper de Pinkerton. La
direcció musical anirà
llavors a càrrec de Danie-
le Callegari. Cal dir que
Hui He no és la primera
Butterfly asiàtica d’aques-
ta producció, atès que ja
la va interpretar la tam-
bé xinesa Liping Zhang.

força bé i creuen que atreu a
nous públics; però a la Beckett,
que inicialment va aconseguir re-
captacions més grans que amb el
preu fix, ara, a la tercera obra
amb el sistema, el públic decau.
De fet, el factor preu va ser un

dels punts clau a la discussió: va
haver-hi crítiques als webs de
lleure i descomptes que tenen en-
trades molt barates que fan que

ningú no compri al preu oficial,
però Judit Segura, global product
mànager d’Atrápalo, va recordar
que aquests descomptes els deci-
deix cada teatre, que ells només
són un instrument i que les sales
han de realitzar anàlisis més ex-
haustives de cap a quins públics
es dirigeixen per tenir polítiques
de preus adients. De fet, Segura
va explicar que aviat publicaran
dades que mostren que Atrápalo,
gràcies a ofertes i funcions de

preus baixos, fidelitzen pel teatre
gent que abans no hi anava i pot
ser un instrument molt útil. Que
hi hagi teatres on les funcions
van malament i posen descomp-
tes de fins al 80% és el que, va
dir, devalua el producte, no el ca-
nal. I va suggerir que unpreumit-
jàmoderat,més baix que els actu-
als, que pugi amesura que puja la
demanda, seria lògic. A més va
dir que funciona donar plusos a
l’espectador, com visites als assa-

jos o xerrades amb els actors.
I va oferir una altra dada: les

vendes van començar a caure al
juliol i l’agost, quan no havia pu-
jat l’IVA encara però sí havia es-
clatat la polèmica. En aquest sen-
tit, Jordi Sellas va afirmar que “el
sector cultural s’ha fet una cam-
panya molt dolenta amb la puja-
da de l’IVA” perquè s’ha creat
una alarma social que no es cor-
respon amb la flexibilitat de
preus dels teatres. Una flexibili-
tat, això sí, que no ha “de creuar
línies vermelles”, perquè les pro-
mocions exagerades fan malbé al
sector: “Si s’asseu junta gent que
ha pagat 25 i 10 euros i no expli-
quem bé per què, per exemple,
perquè hi ha descomptes a

col·lectius amb necessitats espe-
cials, i en canvi fem descomptes
urbi et orbi, creuem la línia ver-
mella”. Amés, va dir quemolts te-
atres no han sabut crear una base
de públic fidel, i que això té a veu-
re amb professionalitzar la ges-
tió. Per això posarà més instru-
ments a disposició dels teatres:
els tres milions de carnets de bi-
blioteques, els 60.000 d’investiga-
ció, els 30.000 de parelles lingüís-
tiques, són de persones afins al
món cultural i que es troben a ba-
ses de dades amb les quals treba-
llar per convertir en consumidors
culturals els que no ho són enca-
ra. A més, ahir es va reunir amb
TV3 perquè a la programació pu-
gi la presència cultural.c

Cultura vol utilitzar els carnets de
bibliotequesper buscarnoupúblic
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