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Pelléas et Mélisande, de Claude 
Debussy, marca un punt i a part en 
la història de l’òpera, ja que no 
s’assembla gens a les òperes 
romàntiques del XIX ni tampoc a 
les que havien de venir al XX. 
Basada en un drama simbolista de 
Maurice Maeterlinck estrenat el 
1893, l’estrena de l’obra de 
Debussy a l’Opéra Comique de 
París l’any 1902 va rebre la 
incomprensió del públic i la crítica 
pel nou llenguatge musical i 
dramatúrgic que feia servir el 
compositor francès.

Tot i que el text tracta d’un amor 
que s’imposa malgrat les normes 
morals de l’època i que només en la 
mort trobarà el seu acompliment 
–talment com a Tristany i Isolda de 
Wagner–, el tractament musical i 
de les veus és als antípodes de 
l’òpera tradicional i dels gustos 
wagnerians del moment. A Pelléas 
i Mélisande, Debussy substitueix 
el cant per la veu parlada, com una 
declamació constant, amb una 
única ària per a soprano, i elimina 
qualsevol virtuosisme en favor 
d’una contenció que dota l’obra 

d’un ambient enigmàtic i absent. 
La música, extremadament 
sensible i misteriosa, està al servei 
d’un text que mostra Pelléas com 
la llum en un món obscur, i que, 
rere l’argument principal, amaga 
històries perquè el públic pugui 
crear la seva pròpia narració.

La coproducció que dimecres 
s’estrena al Liceu, i que es podrà 

veure en sis funcions fins al 7 de 
juliol, ve signada per l’Opéra de 
París i el Festival de Salzburg, i té el 
gran al·licient d’una posada en 
escena dirigida pel gran dramaturg 
Robert Wilson, que s’allunya del 
realisme per endinsar-se en 
l’estètica del teatre Kabuki japonès, 
en què l’expressió no és psicològica 
sinó que sorgeix del cos.

María Bayo és Mélisande 
En l’apartat vocal, i dirigits per 
Michael Boder, destaquen les veus 
protagonistes de María Bayo com 
a Mélisande, i Jean-Sébastien Bou 
en el paper de Pélleas. La soprano 
navarresa ja ha participat en dues 
produccions anteriors de l’òpera 
de Debussy, però assegura 
d’aquesta producció que “és la 
més difícil que he fet a la meva 
vida”.

“No m’havia enfrontat mai a un 
treball així en tota la meva carrera, 
i mira que he fet de tot, des de Les 
mamelles de Tirèsies de Poulenc 
fins a la Carmen de Calixto Bieito, 
que ja el coneixes –diu Bayo–. Però 
treballar amb Robert Wilson és un 
altre nivell, has de tenir el 
personatge molt interioritzat 
perquè et surti natural”.

“Robert Wilson té una visió molt 
particular de les posades en 
escena, però és una òpera que li va 
molt bé. És un home que exigeix 
moltíssim als cantants, que els 
posa en situacions d’extrema 
dificultat. Tracta els cantants com 
si fossin ballarins, i has de cuidar 
la gesticulació al mil·límetre i has 
de tenir un domini total del teu cos. 
Ell tracta l’òpera com si fos teatre 
japonès, la meva gesticulació és 
com la d’una geisha. Wilson busca 
tota l’estona la fragilitat, com si 
fos una nena. Jo pensava que seria 
més fàcil, més estàtic, però ha 
concebut tota l’obra com una 
coreografia a la qual s’hi afegeix la 
dificultat musical en una partitura 
en què no te’n pots anar ni mig 
compàs”. Per a la soprano, però, el 
preu que l’elenc ha de pagar val la 
pena: “Malgrat la dificultat que 
suposa per a nosaltres, la posada 
en escena que Robert Wilson ha 
creat s’adapta molt bé a aquesta 
poesia que embolcalla l’obra”.

Sobre el seu personatge, Bayo 
assegura que tot i que ja l’havia 
interpretat en dues produccions 
diferents –la primera amb Herbert 
Wernicke al Théâtre de la 
Monnaie i després amb Patrice 
Caurier i Moshe Leiser al Teatro 
Real–, no ha aconseguit treure-li 
l’entrellat: “Encara no l’he entès 
del tot, però potser en això està la 
gràcia de Mélisande. No sap d’on 
ve ni on va, es mou en un món de 
clarobscurs”.  Pel que fa a l’aspecte 
musical, Bayo, una soprano 
experimentada en el repertori 
francès, assegura que “Debussy 
és molt diferent a tots els 
compositors anteriors. Canvia el 
discurs de l’òpera i uneix en un 
mateix concepte el cant, el text, la 
música i l’acció teatral. És el més 
aconseguit que es pot fer, talment 
com si es tractés d’un recitatiu de 
Mozart, és com si estiguessis fent 
teatre parlat però cantant. L’obra 
no té àries, només la meva, quan 
Mélisande és a la torre, és l’única 
ària on et pots expandir una mica”.
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Robert Wilson s’inspira en el teatre Kabuki, i María Bayo defi neix la seva Mélisande com una geisha.

Una frontissa en la 
història de l’òpera
El Liceu fa el muntatge de Robert Wilson de 
‘Pelléas et Mélisande’, de Debussy. La Marta 
Porter parla amb Mélisande: María Bayo
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