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Nits de teatre
a l’aire lliure

N
it i estiu són dues parau-
les que es donen la mà. 
Dues paraules que casen i 
es troben a gust en llarg 

matrimoni. Nit i estiu juntes, obren 
mil expectatives. (El somni d’una nit 
d’estiu, de Shakespeare, és paradig-
ma del que pot passar en una tal nit). 
La por a la calor ens manté tancats a 
casa tot el dia –buscant l’empara 
d’un aire tan artificial i incontrola-
ble com mal condicionat–, però 
quan cau la nit, just en aquest mo-
ment en què fins i tot els sons es ves-
teixen de crepuscle, el que ve de gust 
és sortir corrents a retrobar-se amb 
l’altre aire, el de veritat. Sortim per-
què ens toqui l’aire. Que ens toqui 
un aire. A fondre’ns amb la natura-
lesa.
 D’aquí vénen les tertúlies als pa-
tis de veïns. I allò de treure les cadi-

res al carrer després de sopar, i po-
sar-se a xerrar, cantar, ballar i po-
sar a parir el govern fins a les tantes. 
D’aquí ve la convivència, la comu-
nicació, el compartir. D’aquí ve la 
llibertat, tan vinculada a l’estiu, al 
camp sense portes, a la línia de l’ho-
ritzó i a l’ajaçar-se sota les estrelles. 

D’aquí vénen les nits a l’aire lliure. Ai-
re. I lliure.
 A l’estiu el teatre torna als seus 
orígens. El teatre va néixer al carrer, 
a la plaça, a les portes de les esglési-
es. I quan va passar a l’interior ho 
va fer, primer, mantenint-se a cel 
obert. El famós The Globe de Sha-
kespeare, un sense sostre. El Corral 
de Comedias d’Almagro, un altre 
sense sostre. Amb el temps, sota teu-
lada, el teatre va ser un altre. I d’uns 
altres. Per això hi ha una cosa que 
ens diu que és més nostre quan el 
gaudim així, descamisat ell, desca-
misats nosaltres, amb l’aire pel mig, 
amb les veus al natural, amb olor 
d’ozó i fins i tot amb núvols de mal 
averany.
 L’estiu està ple de teatre a l’aire 
lliure (i de música, de ball i fins i tot 
de cine en còmodes gandules) per-
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El teatre torna als seus 
orígens a l’estiu; va 
néixer al carrer i a les 
portes de les esglésies 

què a l’estiu necessitem sentir-nos 
lliures. Qualsevol monument, jardí 
o pati amb història, qualsevol racó 
tranquil són susceptibles de conver-
tir-se en seu de festival des d’on dei-
xar anar versos a l’aire. La concen-
tració és més baixa, per descomptat. 
Requereix més esforç, per descomp-
tat. Però la majoria de les vegades, la 
gratificació obtinguda compensa el 
peatge dels inconvenients. 

Aturar el temps

Quan entrem en un teatre tancat, 
busquem deixar la vida a fora, atu-
rar el temps. Quan ens asseiem a 
veure teatre a l’aire lliure, busquem 
que vida i teatre es confonguin, que 
tot flueixi, que no s’aturi res. 
 Disfruteu-lo com ho sabeu fer.
 Bon estiu. H

puntsa

‘Butterfly’ made in USA
3La soprano Patricia Racette debuta al Liceu amb el seu aclamat paper

MARTA CERVERA
BARCELONA 

L
a nord-americana Patricia 
Racette debuta aquesta nit 
al Liceu com a Cio-Cio-San, 
rol que la va llançar a la fa-

ma sent molt jove. La diva del Metro-
politan, que ha protagonitzat més 
de 150 vegades Madama Butterfly  
–també en el DVD de la producció de 
l’oscaritzat Anthony Minghella–, se-
gueix descobrint matisos en el per-
sonatge dramàtic creat per Puccini. 
«No és només la complexitat vocal, 
sinó que el rol és exigent tant física-
ment com emocionalment», destaca 
l’artista. 
 La primera vegada que va can-
tar Madama Butterfly només tenia 21 
anys. Ara, a prop del mig segle, ad-
met que no és la millor edat per en-
frontar-se al paper de jove japonesa 
enganyada per un oficial de la mari-
na dels EUA que s’aprofita de la seva 
ingenuïtat per casar-s’hi i abando-

nar-la sense saber que ella espera un 
fill. «Per interpretar Cio-Cio-San ne-
cessites certa maduresa, encara que 
el personatge no ho és perquè té 15 
anys. Necessites resistència, saviesa i 
saber dosificar-te», subratlla, encan-
tada de la producció del Liceu, fir-
mada per Moshe Leiser i Patrice Cau-
rier, que es reposa per última vegada 
aquesta temporada. «La posada en 
escena m’agrada, és molt estilitza-
da i elegant», destaca la soprano. Els 
seus pròxims reptes professionals 
inclouen el debut com a Maddale-
na a Andrea Chénier, de Giordano, i 
com a Minnie a La fanciulla del West, 
de Puccini, a més de July en el musi-
cal Show Boat.
 Racette no s’ha limitat mai a la lí-
rica. A la soprano, un devessall de de-
simboltura i simpatia, li encanta el 
cabaret, al qual dedica l’últim disc, 
Diva on detour. «Necessito varietat. No 
puc cantar sempre Butterfly, Viole-
ta, Liu i Mimí. Necessito ficar-me en 

altres històries diferents per mante-
nir-me fresca», afirma l’artista, que 
somia amb el «sucós rol» de Lady Mac-
beth de Mtsensk, de Xostakóvitx. Tre-
ballar amb directors que aporten 
una nova visió també és una altra 
de les seves debilitats. «M’encanta la 
gent que s’atreveix a canviar-ho tot, 
sempre que hi hagi una coherència 
interna entre l’escena i la música. 
Presentar les coses des d’una altra 
perspectiva és sempre enriquidor», 
comenta la cantant, que ha vingut a 
Barcelona amb la seva dona, la mez-
zo Beth Clayton. 

CANTANT COMPROMESA/Es van conèixer 
interpretant La Traviata el 1993. Ra-
cette era Violeta i Clayton era Flora, 
la seva fidel amiga en la ficció. Per Ra-
cette, que no ha amagat mai el seu 
lesbianisme, la normalitat amb què 
s’ha acceptat el matrimoni homose-
xual a Espanya és envejable. «Als EUA 
només està reconegut en alguns es-
tats però no a nivell federal. Si en el 
nostre matrimoni una de les dues 
morís, l’altra hauria de pagar uns im-
postos federals que les parelles mix-
tes no paguen. És injust», protesta.
 Ningú diria que assumir amb 
naturalitat el seu lesbianisme hagi 
afectat la seva carrera. «Però és una 
cosa que no sabré mai», reconeix. Ve-
ient els seus èxits, principalment als 
EUA –es prodiga poc a Europa–, és di-
fícil de creure. H
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33 Patricia Racette, l’estrella del Met, a Barcelona.
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