
34 LAVANGUARDIA DIMECRES, 18 DESEMBRE 2013

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

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

L A M À G I A D E M A S S E N E T A L C O N T E D E F A D E S D E P E R R A U L T

]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

MAITE CRUZ

Joyce DiDonato, mezzosoprano, interpreta la Ventafocs al Gran Teatre del Liceu

Cultura

“Senseeducaciómusical, quins
jovesvolemquevagina l’òpera?”
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“Trobo a faltar un reconeixement a
MVM com a gran actiu del
patrimoni català de tots”, acaba
Ribó a@periodistes_org

Sigo fascinada con Incerta glòria, de
Joan Sales. Voy por la p. 599, qué
pena, dentro de otras 244 se me
acaba...

Hoy disfrutaremos la luna llena en
Géminis. Apetece hacer muchas
cosas a la vez. Es una luna vivaz e
inquieta, inteligente pero voluble.

Andrés Delgado Periodista

“Ser periodista es la forma más
entretenida de ser pobre”. Quien lo
haya dicho.

#tuitsdecultura Bertran Cazorla Periodista i politòleg
@bcr_

Laura Freixas Escriptora

fàcil: hi ha viatges, reptes, pres-
sió, però al final del dia estic fent
música. I amb la meva tessitura,
que em permet un gran ventall
de papers, no m’avorreixo mai.
Perquè tinc una enorme fammu-
sical, i també teatral. I viatjar del
barroc al contemporani, del bel
canto a Strauss, em manté la veu
flexible. Això sí, sempre m’acos-
to als papers des del mateix lloc:
la tècnica belcantista. No em veig
fent Wagner ara per ara, però és
bo expandir-se i tornar a casa.
Per exemple, després de posar-
me al límit fent Maria Stuarda al
Met, a les dues setmanes estava
cantant Drama Queens, cosa que
em posa la veu de nou al seu lloc.

Què em diu dels dots acto-
rals. Va estudiar interpretació?
No, però n’he après pel camí,
amb instint. La música em diu el
que sent el personatge. El text
també. Perquè si no m’ho crec jo,
no s’ho creurà ningú a la platea.

I quan es tracta de personat-
ges exigents en el terreny emo-
cional, com se les enginya per-
què no li afectin la veu?
Aquesta és la gran qüestió. Aquí
entra la tècnica vocal i actoral,
cal saber comdeixar sortir l’emo-
ció sense que afecti les cordes.
De vegades em concentro a assa-
jar només la part actoral sense
cantar i d’altres en la puresa vo-
cal. Ho anomeno fred i calent: cal
barrejar-los fins a trobar el límit.

El seu debut alMet li va arri-

bar amb 35 anys. Qui va frenar
la seva carrera per fer-la pas a
pas? Va ser el seu mànager?
No, senzillament no em contrac-
taven, ha, ha. Va costar que la
gent veiés el que hi ha d’especial
en mi. Vaig haver de treballar de
valent, la meva carrera va discór-
rer lentament i va anar creixent.
No em vaig posar a gravar fins
que tenia 36 o 37 anys, mentre
que avui hi ha gent que amb 25

anys ja treu discos. Llavors va re-
sultar frustrant, però ara veig que
nohohauria fet de cap altramane-
ra, perquè això em va donar uns
bons fonaments. I quan vaig ha-
ver d’estar a punt, ho vaig estar.

Se sent una diva?
Depèn de com defineixi diva.
Faig una feina, com tothom, però
sí que em sento poderosa a l’esce-
nari. Tot el temperament l’utilit-
zo allà, vull que la gent tingui una
experiència quan ve al teatre. Per-

què jo vaig començar estudiant
Educació Musical a la universi-
tat, volia ser professora, hi havia
una gran necessitat de mestres i
amb la meva educació catòlica
em va semblar una vocació no-
ble. Però alhora elmeu cor emde-
manava de dedicar-me a l’òpe-
ra... Va ser el meu pare qui em va
dir que hi havia més d’unamane-
ra d’educar i comunicar, i això es
va convertir en la meva estrella
guia. Vaig poder deixar l’escola
perquè vaig entendre que l’òpera
tenia un propòsit, que podia com-
mouremilers de persones i no no-
més una classe de vint estudi-
ants. Sempre he volgut arribar al
cor de la gent, canviar-los la vida.

Com creu que l’òpera ha
d’aconseguir arribar als joves?
Cal convidar-los, parlar el seu
idioma, anar on ells van: les xar-
xes socials, les escoles... És de bo-
jos lamentar-se que la joventut
no s’interessi per la música culta
si no els donem l’oportunitat d’es-
tudiar-la. Els hem tret les arts de
l’escola i amb això l’oportunitat
d’expressar-se. Sap què?Cal con-
servar l’òpera en la seva excel·lèn-
cia, perquè en elmoment que dei-
xi de ser extraordinària formarà
part d’un milió de coses regulars
i ja no tindrà interès. I cal recons-
truir el sistema educatiu. La me-
va experiència és que si els por-
tes una cosa excepcional, els cap-
tes, els transportes, els encanta.
No hi ha cap més secret.c

@LauraFreixas
Joe Crepúsculo Músic
@Crepus@moleskine32

Bellesa
invulnerable

ANA JIMÉNEZ

D
esprés de la mort d’Eleanor Parker i
de Joan Fontaine he sentit dir: el ci-
nema clàssic desapareix perquè mo-
ren físicament els últims rostres que

van encarnar aquest ideal olímpic en la dècada
dels trenta i dels quaranta del segle passat. Si no
queda viu cap rostre, significa que ells i les se-
ves pel·lícules són ara només fantasmes? Què
passa quan un període de la història de l’art, o
del cinema, certifica que tots els seus represen-
tats són morts?
La situació és paradoxal, perquè si alguna co-

sa va tenir el cinema clàssic de Hollywood va
ser la capacitat d’embalsamar els seus millors
agents, obviant en gran part el seu procés d’en-
velliment i per tant la seva pròpia mort física.
Els actors i les actrius d’aquest període no van
arribar a sortirmai de la imatge que van immor-
talitzar els grans retratistes dels estudis que van
modelar uns rostres de bellesa ideal i eterna, ca-
paços de representar les diferents actituds de
l’ànima humana.
Un fenomen previsible en els propers anys se-

rà considerar algun d’aquests fotògrafs com a
grans artistes del segle, per la seva capacitat de
crear un cos simbòlic, amb aura. Aquests retrats
van néixer per a consum públic i ara els ente-
nem com obres de resistència, commonuments
a la immortalitat.
L’evolució de la història del cinemapodria en-

tendre’s com un intent de trencar aquest retrat
que no envelleix, i imposar una nova bellesa ba-
sada en el flux constant d’uns actors que patien
i es transformaven en contacte amb el públic i
amb els avatars de la seva vida privada, que que-
dava inscrita en els solcs del seu rostre filmat.
Aquest nou model té en Ingrid Bergman la seva
obra mestra, perquè va ser l’actriu que va assu-
mir amb més força, i amb més dolor, aquesta
transició. Aquesta història dels cossos que can-
vien i es tensen continua sent norma dominant
en el cinema actual, com podem comprovar,
per exemple, amb els últims films de Juliette

Binoche i altres representants d’aquest cos so-
frent. Però aquest model també està en crisi.
Albert Serra explicava, en referència als per-

sonatges femenins del seu filmHistòria de lame-
va mort, que una actriu professional seria inca-
paç d’encarnar bé una noia ingènua, perquè no-
més pel fet d’interpretar-la ja deixa de ser-ho.
En canvi una jove que no és actriu faràmolt mi-
llor aquest personatge perquè la seva relació
amb la ingenuïtat pot ser molt més verídica i
profunda. D’aquí els motius de la seva elecció.
El cinema de Serra qüestiona les actuacions

intermèdies en les quals desconeixes l’estatus
real de l’actor en relació amb els seus personat-
ges. Davant d’aquest dubte raonable, el cinema
clàssic ens retorna un altre tipus de veritat, sen-
se engany. Joan Fontaine aCarta a una descone-
guda no simula ser ingènua: converteix aquest
caràcter del seu personatge en categoria univer-
sal. Després del pas per qualsevol tempesta in-
terpretativa, el cos clàssic torna a la calma, a la
bellesa de l’invulnerable.

Què passa quan un període
de la història de l’art, o del
cinema, certifica que tots
els seus representats són morts?

Jordi Balló

EDUCACIÓ CATÒLICA

“Em va costar de deixar la
vocació de mestra de música,
l’òpera em semblava egoista”

AMPLITUD DE REPERTORI

“Tinc una gran fam musical,
i viatjar d’un estil a un altre
em manté la veu flexible”

A maquillatge. La
mezzo nord-americana
fent proves als cameri-
nos del Liceu


