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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

T
enen una veu ex-
c e p c i o n a l ,
d’acord, però és
que amés demos-
tren tenir cada
vegada més

dots per a la interpretació
dramàtica. A la generació
actual d’artistes de l’òpe-
ra per sota dels 40 o 50
anys d’edat no li queda
cap altre remei, perquè
el seu art s’ha tornat més
i més exigent en la part
actoral. La importància
de l’acting en l’òpera ha
evolucionat de manera ex-
ponencial des que va comen-
çar el desembarcament de di-
rectors d’escena procedents
del teatre, o fins i tot de la dansa
o el cinema. Queden enrere els

dies en què es gosava posar el crit
al cel quanGerardMortier reque-
ria Trisha Brown permuntar una
òpera. Ni tan sols no sorprèn ja
veure Michael Haneke en una
plaça fins no fa gaire conservado-

ra com el Teatro Real.
De manera conscient o
no, el públic cada cop
menys tolera llicències
com ara que la fisono-
mia de l’actor s’allunyi
massadel queun s’ima-
gina del personatge.
Dit d’una altra mane-
ra: Salomé ja no pot
ser una dona grassa de
gran veu. Les retrans-
missions en cinemes i
canals temàtics han ac-
centuat aquesta exigèn-

cia estètica i els cantants no
són aliens a aquesta lògica.
“Depetita, quan jam’interes-

sava molt el teatre i el practicava

a l’escola, detestava l’òpera preci-
sament per aquesta raó”, assegu-
ra la soprano italiana Patrizia Cio-
fi (Casole d’Elsa, Siena, 1967), en
acabar un assaig de la Sonnambu-
la que s’estrena aviat al Liceu.
“Quan la veia per televisió pensa-
va: per què estan tots tan grassos
i es queden fixos en un punt de
l’escenari sense fer res? Nom’ar-
ribava als sentits ni al cor, i quan
vaig començar a estudiar i treba-
llar amb la veu vaig veure el que
es podia fer a nivell teatral, com
podien aflorar les emocions, par-
lar amb l’ànima... Va ser decisiu
trobar-me amb una professora
de cant polonesa que vaig tenir a
Sienna i que cantava de manera
tan dolça... i després va venir el
mestre Claudio Desderi, baríton i
gran actor. Perquè és
cert que hi ha
una assigna-
tura ano-

menada art escènic als conserva-
toris d’Itàlia, però no és gaire im-
portant. Sens dubte, els cantants
avui s’haurien d’endinsar en ai-
xò, perquè ho acabem aprenent
tot en el dia a dia de la feina”.
Efectivament, sorprèn que

aquesta qualitat actoral de què
gaudeix el públic de la lírica s’ha-
gi assolit sense gairebé formació.
La majoria de cantants es decla-
ren autodidactes. “Jo vaig apren-
dre pel camí”, confessava a
aquest diari la nord-americana
JoyceDidonato, que té una inten-
sitat i una presència escènica que
l’han convertit en una de les prin-
cipals actrius/cantants de l’esce-
na actual. “Sempre m’ha resultat
natural, tinc aquest instint, mai
no he rebut classes”, deia des-
prés de donar vida a laCendrillon
de Massenet al Liceu. Com s’ex-
plica doncs el seu elevat nivell?
“Els directors d’escena són so-

vint uns grans directors d’actors i
els cantants en poden aprendre
molt tot i no haver rebut classes
d’intepretació dramàtica”, diu el
ja director artístic del Real, Joan

Matabosch (encara
vinculat a la

tempora-
da liceis-

Dives... i
amésactrius!

Calixto Bieito i Àlex Rigola tenen experiència en dirigir cantants
d’òpera; la granmajoria té set de teatre i s’ho pren seriosament

Acció, sisplau

Els reptes de la lírica

M. CHAVARRÍA Barcelona

P
oques vegades diri-
gint una òpera m’he
trobat amb actors do-
lents, i és que el dels
cantants sol ser un

món molt professional i prepa-
rat. Grans divos com Jonas
Kaufmann estan encantats amb
actuar; fentFideliom’ho demana-
va, l’entusiasma. I ell és només
un exemple de les generacions
d’avui, que realment s’avorrei-
xen si no poden participar de la
dramatúrgia. Perquè l’òpera està
pensada històricament perquè
els cantants actuïn, excepte en el
bel canto. Pensem queMozart es
queixa amargament a les seves
cartes que en la seva estrena de
Don Giovanni a Praga els can-
tants no actuaven bé. I és que
aquesta és la pròpia arrel de l’òpe-
ra. El que succeeix és que quan la
burgesia i les classes poderoses
se’n van apropiar i la van conver-
tir en un acte social, es va reduir
tot al bel canto, eradicant tot el
poder d’art modern o contempo-
rani que pot tenir l’òpera”.
Ho explica Calixto Bieito des

deBasilea, on ha fixat la seva resi-
dència i on prepara unes Bodas
de sangre per inaugurar la seva

nova etapa de director artístic al
teatre de la ciutat. “L’important
és que tu coneguis bé la música
per ser conscient de què es pot i
no es pot demanar. A partir d’aquí
jo encaro el treball com en una
obra teatral, en la qual tinc a més
la música. I això m’ajuda: només
has de buscar la música interior
que porten els cantants, saber-la
llegir i anar amb ells cap a dins”.
La tendència, corrobora Biei-

to, és a actuar cada vegada mi-
llor. I quant a la comprensió del
text, “sovint necessites que com-

prenguin ja no el seu sinó el de la
resta de personatges, i això no es
dóna sempre, sí normalment en
la tradició centreeuropea. Aquí
els cantants coneixen l’arc de
tota l’obra”, indica el director
teatral.
Llavors, quin és el problema

principal? Tendeixen a sobreac-

tuar els cantants d’òpera?
“Tant com els actors de tea-

tre”, apunta Bieito, cosa que cor-
robora Àlex Rigola, qui abans
d’endinsar-se en la direcció escè-
nica del món de l’òpera tenia al
cap el mite de l’exageració. “Pen-
sava trobar-me amb la sobreac-
tuació, aquest descontrol de
l’energia, aquest creure que fent
més donaràs més. Però realment
la cosa ha canviat molt. Ja ningú
no creu que pujar a l’escenari de
l’òpera consisteixi a prendre una
posició, la de personatge enfadat
o trist... Avui es fiquen al paper i
alguns es preparen anant a esco-
les d’acting o viatgen fins a Nova
York per trobar determinat mes-
tre. Així que, malgrat que la força
recau en la música, hi ha hagut
una interessant evolució en la in-
terpretació dramàtica”, afegeix
l’exdirector del Teatre Lliure.
De totamanera, puntualitzaRi-

gola, cal fer un pas més, ja que si
bé les interpretacions són bones,
en els assajos i sense la pressió de
la música... són excel·lents. “Les
millors les he vist assajant; quan
són lliures són d’una delicadesa
extrema, podent arribar a unsma-
tisos que després en escena desa-
pareixen. Però això també ho he
vist en grans actors de teatre”.c

Cultura

En l’última dècada s’ha consolidat una generació
d’artistes de l’òpera que sovint mostren grans
dots teatrals. Una bona veu ja no és suficient

“L’encaro com una
obra de teatre i em
recolzo en la música
interior que porten els
cantants”, diu Bieito
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Seleccionats per l’International
Chamber Music Competition Osaka
2014! Molt contents de ser un dels 10
quartets seleccionats d’arreu del món!

¡Gran noticia! Fox da luz verde a
Red band society (la versión
americana de Pulseras rojas) con
¡Spielberg! ¡Yuhuuu!

Tristán Ulloa Actor

Grandes monumentos de la
humanidad: estación del AVE de
Villena, en el centro mismo de la
nada absoluta. Muy Breaking bad

#tuitsdecultura Quartet Gerhard Conjunt musical
@Quartet Gerhard

ta). “En qualsevol cas, seria desit-
jable que en la formació d’un can-
tant es tingués en compte aquest
aspecte teatral, perquè avui dia
fa molta falta”.
Anna Netrebko, Patrizia Ciofi,

Angela Denoke, Beatrice Uria
Monzon, AnnMurray, Ermonela
Jaho, Amanda Majestic, Felicity
Lott, Anja Kampe... o aquest duo
que va sorprendre en la recent
Agrippina del Liceu, Sarah Con-
nolly i Danielle de Niese, són
avui algunes de les grans actrius
de l’òpera. Encara que la reina de
les que aspiren a ser més actrius
que cantants és Natalie Dessay.
“La seva manera de plantejar el
virtuosisme és sempre en funció
de l’expressió. Només cal recor-
dar la memorable Ophelie que va
fer al Liceu”, diu Matabosch.

Del panorama masculí, citem
aquest gran actor, rebel incorfor-
mista i torturat que és John
Daszak, o la calidesa i humanitat
de Bo Skovhus. O Ferruccio Fur-
lanetto, Simon Keenlyside, Chris-
topher Maltman, Kurt Streit,
John Mark Ainsley, Peter Mat-
tei... sense oblidar el superstar Jo-
nasKaufmann, potsermassa sol·li-
citat com per poder preparar un
paper tan a fons com voldria.

“És una generació que sap que
els directors d’escena els exigiran
ser bons actors i estar en forma;
no poden al·legar que es queden
sense respiració en haver de cór-

rer per l’escenari, o en patinar
mentre canten. Però potser aquest
període enquèhavíemde ser cons-
cients de la necessitat de ser bons
actors ja està superat. L’acting
s’ha convertit en una cosamolt físi-
ca, i tanmateix, si de veritat ets
bon actor hauràs de fer un ús sen-
sible del text. I aquí és on rau el
problema: avui tenim joves amb
grans veus però l’ensenyament ha

anat a menys”, adverteix Birgitta
Svendén, directora artística de
l’Òpera Reial d’Estocolm i jurat de
l’edició del concurs Viñas que
avui finalitza. “Al Viñas, on arriba
gent de tot el món, veiem aspi-
rants bons tècnicament imolt pre-
ocupats pel so de la seva veu, però
ambmancances en l’expressiómu-
sical i del text. I, sense una com-
prensió de la profunditat del text,
l’òpera es torna avorrida, el públic
no sap què li estàs explicant. Du-
rant cinc minuts pot gaudir d’un
so bonic i que sens dubte l’impres-
siona, però en els següents cincmi-
nuts es preguntarà pel propòsit de
tot això i perdrà interès. Hi ha una
preocupació generalitzada entre
els responsables de les cases d’òpe-
ra per la falta de bons professors
de veuque facin prendre conscièn-
cia de fins a quin punt s’ha d’estar
compromès amb el significat.
L’òpera és sobretot explicar una
història”.

Svendén pertany a una genera-
ció i un país privilegiats en forma-
ció actoral. Als anys 80 ella matei-
xa ja es va beneficiar com a sopra-
no del programa educatiu trienal
de l’Òpera d’Estocolm i en l’últi-
ma dècada han estatmolts els coli-
seus lírics que s’han sumat a la fór-
mula. El Liceu no, encara que sí
que va tenir un taller d’òpera en el
Teatre Lliure perquè els joves tre-
ballessin amb un director de tea-
tre sense la tensió d’enfrontar-se a
una sala molt gran. Allí es van fer
un Rossini amb Rafel Duran i un
Haydn amb Iago Pericot el 2004,
però quan ja s’estava consolidant
la col·laboració, van arribar les re-
tallades i es va suspendre. Sniff.c

Albert Espinosa Autor y director
@espinosa_albert@TrisUlloa

PATRIZIA CIOFI , LA NOVA ‘SONNAMBULA’

“De petita detestava l’òpera;
per què han de ser tots
grassos i estàtics?, em deia”

BIRGITTA SVENDÉN, DE L’ÒPERA D’ESTOCOLM

“El problema és l’ensenyament
vocal: hi ha bona tècnica però
sense comprensió del text”

1. Patrizia Ciofi
2. Anna Netrebko
3. Bo Skovhus
4. Peter Mattei
5. Jonas Kauf-
mann
6. Natalie Dessay
7. Joyce
Didonato
8. Danielle de
Niese


