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E
s una autèntica
rossa de Kansas,
duu botes campe-
res, és sexi, torna
a casa així que en
té ocasió i no fa es-

carafalls de fer un karaoke amb
els amics. Extravertida, passio-
nal, lúdica... és feliç amb el pla de
vacances que l’espera després
delNadal liceista cantantCendri-
llon, de Jules Massenet: “Me’n
vaig de safari a l’Àfrica, a veure
goril·les!”, exclama. Criada en
una família de set fills, ambunpa-
re arquitecte que dirigia el cor de
l’església, Joyce DiDonato va ha-
ver de vèncer la culpa que li impe-
dia d’aparcar la noble vocació de
professora de música per fer car-
rera operística. “L’òpera em sem-
blava una cosa egoista, indulgent
–diu–, em vaig haver de debatre
a fons”. De carrera lenta però se-
gura –la primera classe de cant la
va rebre sent ja universitària–,
als 44 anys s’ha convertit en una
de les dives més grans i més cotit-
zades del moment, successora de
la seva compatriota Frederica von
Stade. El Liceu l’ha gaudit en reci-
tals i concerts –amb Drama
Queens aquesta primavera– i en
un parell d’òperes... entre elles
precisament una Cenerentola, la
versió de Rossini de La Ventafocs.
Divendres torna a l’escenari de la
Rambla –“Barcelona em fa sentir
coma casa”– amb la versiómés ro-
màntica i emotiva de Massenet.

Com és aquesta Ventafocs a
diferència de la de Rossini?
El personatge és en essència el
mateix però té una relació espe-
cial amb el seu pare que no hi ha
a l’òpera de Rossini. L’element
màgic és més present a Cendri-
llon imusicalment ésmoltmés ro-
màntica. Amés, el fet que el prín-
cep sigui també una mezzo crea
unes harmonies exquisides en
els duets d’amor... al final no saps
qui està cantant què. Diguem que
a Rossini hi ha molts focs artifi-
cials vocals mentre que a Masse-
net els personatges adquireixen
una fragilitat adorable.

Les pàgines del conte de Per-
rault es reprodueixen a l’esce-
nografia del Liceu. Se’l va relle-
gir per preparar-se?
Sí, i el més interessant és que
pots continuar llegint-lo a l’esce-
nari. Et sents com en un llibre,
perquè el muntatge de Laurent
Pelly, a qui aquest conte va mar-
car molt de petit, vol que les pa-
raules escrites cobrin vida i que
els personatges siguin bidimen-
sionals, com a part del llibre.

Cantar l’òpera li ha canviat la

manera de veure el conte?
Ja fa quinze anys que vaig amb
aquestes Ventafocs, primer amb
Rossini i després Massenet. He
crescut molt artísticament, però
encara tinc la ingenuïtat del conte.
És tornar a la joventut on tot era
possible. Em sento la Ventafocs, sí.

Per què creu que es fa poc?
Per la dificultat de trobar veus
que s’adaptin a la protagonista,
a mig camí entre la tessitura de
mezzo i la de soprano?
Noho sé.De vegades l’òpera fran-
cesa cau en l’oblit. Tot el reparti-
ment al Liceu coincidim que és
una peça mestra. I això sense ser
Puccini, sent francesa, ambun al-
tre tipus d’humor que et transpor-
ta a un món diferent. Per mi és
una de les tresmillors òperes que
he vist o cantat. I aquesta produc-
ció troba l’equilibri perfecte en-
tre l’humor i el drama. Tot surt
de la música i connecta amb el
públic. Es va veure a la primera
producció, quan la vam crear a
Santa Fe, i després al Covent Gar-
den, al 2011.

El seu repertori és amplís-
sim. S’imaginava capaç de ser
un dia l’Elmira deHändel i l’en-
demàGraceKelly a Jackie O. de
Michael Daugherty?
No.De fetmai no em vaig veure a
mi mateixa com a cantant. És tot
una gran sorpresa, per això enca-
ra en gaudeixo tant. No dono crè-
dit a la sort que tinc de dedicar-
me a la música. No és una vida

‘Cendrillon’ perNadal
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]Si alguna vegada té sentit
portar tota la família a l’òpe-
ra, aquesta és l’ocasió. Així ho
va defensar ahir el director
artístic del Liceu, Joan Mata-
bosch, en presentar la magní-
fica Cendrillon de Jules Mas-
senet, una òpera que curiosa-
ment mai no s’havia estrenat
al Gran Teatre, tot i sent una
plaça que es prea de reivindi-
car el compositor francès i
encara tractant-se del seu
millor títol.

Aquesta adaptació del con-
te de La Ventafocs de Charles
Perrault (1679) –el dels ger-
mans Grimm va ser posterior,
del 1812– destaca en el reper-
tori de Massenet per la gran
capacitat que demostra el
compositor d’ajustar la seva
paleta orquestral a diferents
estils –amb evocacions de
Wagner i Mendelssohn–, i
perquè, malgrat la lleugeresa
de la història, el conte de fa-
des que tothom coneix amb
llibret d’Henri Cain, “la músi-
ca conté un nucli emocional
profund que la situa entre les
millors partitures de Masse-
net”. Així ho apunta el direc-
tor musical Andrew Davis.

L’encert d’aquesta Cendri-
llon, una coproducció del Li-
ceu, el Covent Garden, la
Monnaie i l’Òpera de Lilla, és
d’una banda portar-la a esce-
na com el que és, un conte de
fades gens realista amb posa-
da en escena de Laurent Pelly
que evoca la màgia de la lite-
ratura i suggereix que tot el
que passa a l’escenari surt
directament d’un llibre. D’al-
tra banda, és encertat progra-
mar-la per Nadal, amb els
personatges caricaturitzats
en la forma i finor que exigei-
xen les dates, seduint un pú-
blic ampli (deu funcions del
divendres 20 al 7 de gener del
2014).

L’altre gran encert és el
repartiment del Liceu –millor
fins i tot que el del Covent
Garden–, començant per la
consagrada Joyce DiDonato
en el paper protagonista, que
ja es va veure a La Cenerento-
la de Rossini. Al costat d’Am-
bella, Ewa Podles interpreta
la madrastra Madame de
l’Haltière –“la meva veu enca-
ra em permet papers d’heroï-
nes joves, però als 62 anys és
intel·ligent canviar el reperto-

ri: ara canto tota mena de brui-
xes i velles malvades”, comen-
tava irònica la contralt polone-
sa que va ser una magnífica
Erda a L’or del Rin–, mentre
que la mezzo Alice Coote assu-
meix el paper de príncep, acos-
tumada a papers masculins
romàntics. “Aquest és de so-
prano falcon i encaixa molt bé
en la meva tessitura –comenta
la britànica–, em permet ex-
pressar totes les emocions de
la música de Massenet, tan
bellament escrita, especial-
ment en els duos d’amor”.

Finalment, la soprano fran-
cesa Annick Massis és la fada,
de tessitura estratosfèrica i
atmosfera diferent. “Un perso-
natge elèctric, ja que Masse-
net sembla influït pel desco-
briment de l’electricitat”,
apunta la cantant. I per a un
paper com el de Pandolfe,
el pare de la Ventafocs, el
Liceu compta ni més ni
menys que amb el baríton
Laurent Naouri, històric mal-
vat que va assumir els quatre
papers diabòlics d’Els contes
de Hoffmann i que és feliç de
convertir-se en el bo de la
pel·lícula. / M. Chavarría

Un moment de Cendrillon, de Massenet, que s’estrena divendres i es veurà fins al 7 de gener

Trobada amb una de les dives del moment
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Joyce DiDonato, mezzosoprano, interpreta la Ventafocs al Gran Teatre del Liceu
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“Senseeducaciómusical, quins
jovesvolemquevagina l’òpera?”


