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Roberto Alagna (Pinkerton) canta a la soprano spinto Hui He (Cio-Cio-San) en una escena de l’òpera
MANÉ ESPINOSA

Moment del tancament del centenari al Foyer del Liceu

Fantàstica, emotiva, colpidora...
cap òpera com Madama Butter-
fly per tocar la fibra sensible del
públic, especialment amb l’hara-
kiri deCio-Cio-San (SenyoraBut-
terfly), que es mata cantant en
un infal·lible si menor. És cert.
No és una frase feta ni un eslò-
gan publicitari. Ahir a la nit, al
Liceu, es va viure aquesta reposi-
ció com si fos una estrena absolu-
ta. Omillor encara, com si l’afora-
ment complet passés la vida
escoltant la peça i s’aturés cada
dia en la famosa Un bel di vedre-
mo, aquella ària en la qual la ser-
venta Suzuki intenta convèncer
la geisha Butterfly que el marit,
el cínic Pinkerton de la marina
americana, no tornarà. Ella es ne-
ga a escoltar-la i expressa la seva
esperança: “Guarda’t els temors,
jo amb segura fe l’espero!”.
Excepcional la xinesa Hui He

en el paper protagonista –s’agra-
eix una geisha de fisonomia ima-
neres orientals–. Aquesta sopra-
no spinto, que ja es va poder
escoltar al Liceu cantant Aïda
pintada de negre, és ídol nacio-
nal al seupaís, una cosa compren-
sible veient l’actuació d’ahir a la
nit, que tot el teatre va recompen-

sar amb una ovació eixordadora
de setminuts. HuiHe va ser con-
vincent en el paper de submisa
d’uns quinze anys de porcellana
que desprésmostra una gran for-
talesa, una d’aquestes dones que
quan arriba el moment saben el
que se n’espera. I ho fa. Se sap
deshonrada, ofegada en l’amor
no correspost, impotent davant

la injustícia que el menyspreable
Pinkerton, que va pagar cent
iens per casar-s’hi, com qui lloga
una nina exòtica, li prengui el fill
per endur-se’l amb la seva dona
americana. “Pel bé del nen”, li
diu. I se suïcida, acte que restitu-
eix l’honor en la tradició
japonesa.
Al seu costat, Roberto Alagna

va fer un Pinkerton d’inflexions
més humanes –el problema de
Puccini és que no sap com es-
criure música per a personatges
tan detestables, deia amb raó
Ramon Gené en la conferència
del Cercle–. El tenor italià es va
lliurar amb tanta passió imodera-
ció a l’escena de la desfloració
del primer acte que va fer presa-

giar un final amb temptativa de
culpa. Aquesta coproducció del
Covent Garden i el Liceu conti-
nua enamorant el públic per la
sobrietat. Tot i que caldria reci-
clar-ne el final, ja que Puccini,
que dominava la dramatúrgia
musical com ningú, va demos-
trar que no tenia ni idea de cos-
tums nipons, cosa que durant dè-
cades no ha importat a les cases
d’òpera de l’Europa postcolonial

en les quals Butterfly s’ha clavat
la daga al ventre.
Però avui la cosa comença a

grinyolar; l’harakiri o mort d’un
samurai no el practiquen les
dones. Elles simplement se suïci-
den, és el jigai. I en lloc d’obrir-
se l’abdomen, se seccionen l’artè-
ria carotídia clavant-se una daga
de doble tall al coll. Això sí, ho
fan de genolls, lligant-se prèvia-
ment turmells o cuixes per no pa-
tir el deshonor de morir amb les
cames obertes en caure. Aquí
Puccini s’hauria apuntat un bon
punt de denúncia feminista.c

Barcelona

LLIBERT TEIXIDÓ

Després de l’apoteòsica
escena del suïcidi, tot
el teatre va dedicar
a la soprano set minuts
d’ovació eixordadora

Maricel Chavarría

M. CHAVARRÍA Barcelona

Xavier Montsalvatge ha entrat al
món dels clàssics del nostre
temps. Amb aquesta constatació
del mestre Antoni Ros-Marbà,
que considera que “per molt que
ell digués que no escrivia per a la
posteritat, el temps el fa cada ve-
gada més autèntic, més present i
més vigent”, es rubricava ahir, en
un acte protocol·lari al Foyer del
Liceu, el centena-
ri del compositor
català més univer-
sal. La clausura va
servir, a més, per
presentar el pri-
mer enregistra-
ment –CD i DVD–
de la seva òpera
Babel 46, fins ara
inèdita.
Ens referim a la

producció que el
2002 vandur a ter-
me el Real i el Li-
ceu –a Barcelona
es va estrenar a la
2003-2004–, amb
un muntatge diri-
git musicalment per Ros-Marbà i
escènicament per Jorge Lavelli.
Ara l’edita ColumnaMúsica amb
la col·laboració del Gran Teatre.
Aquesta novetat, una òpera en
què Montsalvatge, autor també
del llibret, narra l’amarga convi-
vència de la gent en un camp de
refugiats després de la Segona
Guerra Mundial, on s’hi parlen
fins a vuit llengües –com sugge-

reix el títol–, el mestre la va com-
pondre als anys seixanta. Però,
dolgut per no haver guanyat el
concurs convocat pel Liceu el
1967, la va ficar en un calaix, con-
vençut que un dia algú la valora-
ria justament. Babel 46 no es va
posar en escena fins el 1994, al
Festival de Peralada. “Montsal-
vatge hi va assistir –explica Ros-
Marbà–, però quan el 2002 la pre-
paràvem aMadrid, parlàvem per

telèfon cada dia per comentar
com havia anat l’assaig. Gairebé
nonagenari, i continuava tan lú-
cid. Al Real no hi va poder venir,
ja no estava bé, i quan es va estre-
nar al Liceu ja no hi vam ser a
temps”, afegeix el director.
Aquest 2013 també fa deu anys
de la mort del compositor.
El centenari conclou, a més,

amb l’edició –en quatre cedés–

d’una selecció de les seves obres
que Catalunya Música ha gravat
en directe al llarg dels seus 25
anys d’existència, titulada Mont-
salvatge Live! I amb la publi-
cació, a càrrec de la Diputació de
Girona, del llibre Xavier Mont-
salvatge. Una estètica des de la
premsa, que inclou una selecció
de 200 assajos i crítiques mu-
sicals que al llarg de les dècades
va publicar a El Matí –durant els

anys previs a la
Guerra Civil–, la
revista Destino i
La Vanguardia.
El centenari de

Montsalvatge ha
estat dotat amb
uns 600.000 eu-
ros, 160.000 dels
quals procedien
de la conselleria
de Cultura,
100.000 més de
l’Institut Ramon
Llull, 50.000 de
l’Ajuntament de
Barcelona o
30.000 del de Gi-
rona. La directora

deColumnaMúsica i coordinado-
ra del centenari, Núria Viladot,
va recordar que l’exposició itine-
rant sobre l’obra i la vida del com-
positor ha passat per Barcelona,
Girona, Madrid i Nova York, i
que per a l’ocasió s’han editat du-
es biografies, una de JoséGuerre-
ro Martín i una altra en anglès
del musicòleg nord-americà Ro-
ger Evans.c

El Gran Teatre del Liceu aclama la soprano xinesaHuiHe en el delicat i sentit paper de Senyora Butterfly

Fràgil i tràgicapapallona
ESCENARIS

L’anyMontsalvatge conclou amb la
publicacióde l’òpera inèdita ‘Babel 46’


