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Minim(alisme)nipó
CRÍT ICA D’ÒPERA

J.M.CENCILLO

Madama Butterfly

Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (21/III/2013)

JAUME RADIGALES

Compassa amb la resta de la pro-
ducció operística de Giacomo
Puccini,MadamaButterfly repre-
senta l’apoteosi del melodrama.
O, en el cas que ens ocupa, més
aviat delmonodrama perquè –ex-
ceptuant Suor Angelica–mai més
Puccini no concentrarà tota la
força del drama en un sol perso-
natge com Cio-Cio San, protago-
nista indiscutible de l’òpera, es-
trenada el 1904.
El muntatge deMoshe Lieser i

Patrice Caurier, ja vist al Liceu el
2006, torna al teatre de la Ram-
bla ambdues tandes de represen-
tacions. Es tracta d’un espectacle
sintètic, demínims –tot i que que-

da millor dir-ne minimalista–,
inspirat de lluny en el teatre Nôh
iKabuki, que explica bé la desgra-
ciada existència de la geisha tras-
passada pel fibló de l’entomòleg
Pinkerton abans de practicar-se
el seppuku.
També tornaven al Liceu la so-

prano xinesaHuiHe i el tenor ita-
lo-francès Roberto Alagna, res-
pectivament Cio-Cio San i Pin-
kerton.HuiHe, còmoda escènica-
ment i segura en els moments
enèrgics del rol titular, no ho està
tant en els passatges més lírics i
volàtils: una afinació dubtosa va

presidir la seva intervenció fora
d’escena, tot i que la prestació va
anar a més, amb un final convin-
cent tot i que no especialment ge-
nerós en emoció i esquinçament.
Alagna va ser un Pinkerton pletò-
ric, radiant i lluminós. Mai no se-
rà un tenor verista, però Butterfly
tampoc és una òpera que es pugui
adscriure a aquesta escola. Per
tant, l’antipàtic rol d’oficial de la
Marina nord-americana li escau
a la perfecció, perquè Alagna sap
minimitzar les limitacions del re-
gistre agut en dosis de gran in-
tel·ligència i musicalitat.
Sharpless de veu opaca del de-

butant al Liceu Giovanni Meoni,
i Suzuki complidora i prou de
Jossie Pérez, amb un bon planter
de secundaris, van fer la resta en
una nit de bon regust operístic.
També es presentava per pri-

mer cop al Liceu JoséMiguel Pé-
rez-Sierra davant de l’orquestra
titular.Hi va haver excés de deci-
bels al primer acte, tot i el bon pa-
per del fossat i del cor, al servei
d’una pàgina immarcescible del
repertori operístic italià.c

Una vista del Palau de les Arts, on tot apunta que Calatrava es va equivocar en combinar dos materials: planxes d’acer i ceràmica

El muntatge de Lieser
i Caurier és sintètic,
de mínims, inspirat
de lluny en el teatre
de Nôh i Kabuki

SALVADOR ENGUIX
València

Un informe elaborat per tècnics
–arquitectes i enginyers– de la
Generalitat Valenciana reconeix
l’existència de “defectes construc-
tius” al Palau de lesArts deValèn-
cia, l’Òpera dissenyada per Santia-
go Calatrava. Així ho va reconèi-
xer ahir el vicepresident de l’exe-
cutiu autonòmic, José Císcar, que
va anunciar que ara la Generalitat
intentarà arribar a un acord amb
l’empresa constructora i amb l’ar-
quitecte “perquè reparin aquests
mateixos defectes”. En cas de no
haver-hi acord, és a dir, si no assu-
meixen la reconstrucció de la co-
berta del Palau de lesArts, el Con-
sell d’Alberto Fabra acudirà als
jutjats. “Esperem que no hàgim
d’arribar a aquest extrem, però
nohodescartem”, va valorar el vi-
cepresident. En el cas que hi ha-

gués denúncia de la Generalitat
es faria “de forma solidària, és a
dir, contra tots els que van inter-
venir en la construcció de l’edifi-
ci”, va afegir Císcar.
L’informe tècnic es va encarre-

gar pocs dies després de divul-
gar-se que a la pell de la coberta
de 20.000 metres quadrats de
l’Òpera valenciana s’havien de-
tectat bombaments, arrugues i
despreniments del trencadís
d’inspiració gaudiniana. El Palau
de les Arts, que es va construir fa
vuit anys i que ha costat 478 mi-
lions d’euros (quan el seu pressu-
post inicial era de 100 milions),
és l’edifici emblemàtic de la
Ciutat de les Arts i les Ciències, i
va ser una aposta personal de l’ex-
president Eduardo Zaplana que
va encoratjar el seu substitut,
Francisco Camps.
Així que es vandetectar els des-

perfectes, tècnics i arquitectes

consultats per aquest diari van
raonar com a hipòtesi factible
que Calatrava es va equivocar en
combinar dos materials: planxes
d’acer i ceràmica. L’acer és un
material que es dilata pels canvis
forts de temperatura, mentre que
el trencadís és un material fred,
resistent a aquests canvis. Per
ubicar la ceràmica sobre les plan-
xes Calatrava va utilitzar una co-
la de cautxú. Des de la seva inau-
guració, el Palau de les Arts ha
tingut, lògicament, uns canvis de
temperatura que poden oscil·lar
des dels 4 graus d’hivern als 60 a
l’estiu. Aquests canvis de tempe-
ratura, amb el temps, han anat se-
parant el trencadís de la base
d’acer, la qual cosa es percep a
simple vista si s’observa la cober-
ta del Palau. Els trossos de trenca-
dís són, a més, un perill per a les
persones que visiten l’edifici.
La solució al deteriorament és

molt complexa i costosa, segons
reconeixien ahir des de la Gene-
ralitat Valenciana. Els tècnics ad-
verteixen que només hi ha dues
possibilitats: arrencar tot el tren-
cadís i tornar-lo a posar o engan-
xar a l’acer un altre material que
no es vegi afectat per la dilatació
de l’acer. Fins i tot apunten que

una solució econòmica seria pin-
tar-lo. El problema de restaurar
la coberta amb elsmateixosmate-
rials és que amb els anys tornaria
a desenganxar-se el trencadís.
En qualsevol cas, la solució ha de
venir dels que van construir i van
dissenyar l’Òpera valenciana.
Ara el problema serà que l’em-

presa constructora i l’arquitecte
acceptin reparar els desperfec-
tes. Císcar va comentar ahir que
s’han iniciat les converses, enca-
ra que no s’ha concretat res. I
que ja s’ha encarregat un infor-
me jurídic per valorar possibles
accions en cas que no hi hagi en-
tesa entre totes dues parts. Hi ha,
a més, un problema paral·lel. En

un altre dels edificis de Calatrava,
l’Àgora, inaugurat el 2009 i que sí
que va ser una aposta personal de
Francisco Camps, s’han utilitzat
els mateixos materials a la cober-
ta, per la qual cosa és probable
que en pocs anys aparegui el ma-
teix problema. En el cas de l’Àgo-
ra, que va costar 90 milions, el
trencadís és blau, amb la qual co-
sa l’absorció de temperatures pot
ser encaramés gran que al del Pa-
lau de les Arts, on la ceràmica és
blanca. Es tracta, amés, d’un edifi-
ci que encara no s’ha acabat. Les
ales que cobreixen la part superi-
or d’aquesta obra de Calatrava es
deterioren en un descampat.c

La Generalitat
Valenciana adverteix:
“Si no arreglen els
desperfectes anirem
als tribunals”

ValènciaestudiadenunciarCalatrava
pelsdesperfectesa l’Òpera
Un informe de la Generalitat reconeix “defectes constructius” al Palau


