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E
s un animal de tea-
tre, un home a qui li
agrada explicar his-
tòries, unmilitant de
l’acting a l’òpera, de-

fensor de la partitura i gelós guar-
dià del sentit de la dramatúrgia. I
aquesta gosadia i agressivitat que
fa una dècada el van convertir en
un bad boy de la direcció escènica
les posa araDavidMcVicar (Glas-
gow, 1966) al servei de desmun-
tar modes, com aquesta habitual
translació temporal i d’espai que
es fa amb les òperes de repertori.
“A Alemanya no aprecien el meu
estil: així que em veuen utilitzant
vestuari d’època mouen el cap,
s’emprenyen. L’últim que vaig fer
allà va ser un Don Carlo ambien-
tat òbviament al segle XVI, ja que
són personatges de la Inquisició
espanyola, no del franquisme...
Però per a ells, si la reescriptura
no és un element conceptual de
l’espectacle, llavors què fas? Jo
no trobo que confondre i violen-
tar el públic sigui un èxit teatral, i
ells no entenen que observar la
partitura i provar de ser fidel a la
història que va inspirar al compo-
sitor és també una opció concep-
tual... i ben difícil de fer”.

La Traviata és la seva quarta
òpera al Liceu després de Ma-
non, Adriana Lecouvreur i una
Agrippina amb vestuari actual,
l’única translació temporal que
s’ha permès a Barcelona i que
va ser tot un encert.
Faré el que sigui necessari per ex-
plicar la història de la manera
més clara possible, però no m’in-
teressa la pressió de la moda. A
Agrippina, per fer molt clar l’ar-
gument i portar-lo a la comèdia,
convenia convidar el públic a
imaginar que aquesta història
mai no acaba, que continua suc-
ceint avui. En canvi, en una peça
com La Traviata, que ara concita
molts vestuaris moderns o dels
seixanta, perd sentit, ja que la his-
tòria parla d’una societat que té
aquest demi-monde, aquest món
paral·lel en el qual els homes ben
posicionats tenen un divertiment
fora de casa. I quan deixen la do-
na al carruatge, poden anar al de-

mi-monde, amb la seva amant cor-
tesana, el lloc, per altra banda, on
es van iniciar sexualment i per sa-
ber què fer la nit de noces. Una
història impossible després dels

anys vint o trenta del segle XX.
La guerra va eliminar el demi-
monde. Per què hauria de sotme-
tre’s Violetta, la protagonista, als
desitjos del pare del seu amant?

Per què hauria de resultar tan xo-
cant la seva relació amorosa amb
AlfredoGermont? Penso així per-
què m’he format com a actor i
conceptualment no em plantejo
la solució de reescriure la histò-
ria, no crec que hagi de ser la tòni-
ca. Les bases conceptuals han de
buscar suport en els actors-can-
tants perquè puguin explicar mi-
llor la història. Però la gent no
m’entén. L’òpera s’ha comparti-
mentat: o és tradicional, o és tea-
tre, o està transportada... Però,
alerta, aquesta Traviata del Li-
ceu és de tot menys tradicional.

Per què?
Perquè allò tradicional ha consis-
tit a situar la cortesana protago-

nista en un palau versallesc amb
un cor de cortesanes que es
creuen duquesses i princeses... i
riuen, ha, ha, ha. I no: aquesta és
una festa obscena. El primer que
els dic als cors, als que sempre
tracto de manera individual, ex-
plicant-los-hi què s’espera de ca-
dascú i inspirant-los per donar el
millor, és: “senyores, totes i ca-
dascuna de vostès són d’una clas-
se més baixa que aquests homes,
i ni una sola dona de família res-
pectable es deixaria veure en un
apartament com aquest”. En ter-
mes de fisicalitat, els homes te-
nen dret a tocar-les d’una mane-
ra que no tocarien a una gentil. I
només quedant això clar es veu

de quin tipus de festa de Violetta
estem parlant.

Una festa de baixa estofa,
lluny del mite de la prostitució
feliç que tant ha jugat a imagi-
nar la literatura?
Exacte. Una festa de què ningú
no parlarà l’endemà: els homes
no l’esmentaran a casa, ni tan
sols als seus socis, perquè és un
món secret, petit, que succeeix
en un pis, amb classe, sí, però un
pis de quatre habitacions. I veu-
re-la ubicada en un palau només
et porta a pensar... que bona ha
de ser al llit la Violetta! Aquí in-
tentem de forma subtil i detalla-
da omplir les llacunes que van

quedar a l’obra de Verdi després
que la moral de l’època hi apli-
qués la censura, ja que ell volia
fer La dama de les camèlies, un
drama contemporani, i el van
obligar a canviar els noms, a am-
bientar-la al segle XVII...

Com és que s’ha instal·lat en
les produccions d’òpera? No
troba a faltar el teatre?
Molt, però és una porta que se
m’ha tancat, perquè a Anglaterra
hi ha un prejudici: se’t permet
passar del teatre a l’òpera però
no al contrari. Amb tot, és fantàs-
tic treballar amb lamúsica: la pre-
sència d’aquest subtext et pro-
veeix d’una cosa que no tens en
una peça teatral. Els compositors
tenen allà la seva veu i cal sentir-
la. Per això és un desastre quan
una producció ignora la música i
la tracta com una mena de banda
sonora. Sóc bo en això perquè po-
somolta atenció en lamúsica, co-
sa que no està gens de moda...c

TRENCAR AMB LA TRADICIÓ

“Cortesanes que es
creuen duquesses?
No: la de Violetta és
una festa obscena”

David McVicar posa entre l’attrezzo de La Traviata amb què s’inaugura oficialment la temporada

FIDEL A LA PARTITURA

“Una producció que
ignora la música i la
tracta com una banda
sonora és un desastre”

LA MODA D’ALTERAR L’ÈPOCA

“Per què alterar-la si
no ajuda la història?
Confondre el públic
no és un èxit teatral”

MANÉ ESPINOSA

ROSER VILALLONGA

Scheppelmann fent la primera presentació d’una òpera al Liceu
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Ja sigui perquè aquesta rentrée
coincideix amb el 15è aniversari
de la seva reobertura, o perquè es-
trena directora artística, o per-
què depassa de nou els 16.000
abonaments (16.291 exacta-
ment), o donat que ha ratificat
l’acord pel qual durant deu anys
cor i orquestra cedeixen els drets
audiovisuals... la qüestió és que el
Liceu assegura que està tornant a
la normalitat, “recuperant la il·lu-
sió”, en paraules del seu director
general, Roger Guasch. Cal dir
que una cosa són els abonaments
i el seu augment net del 4,5% res-
pecte a la temporada anterior

–amb 1.090 baixes per 1.779 nous
abonaments–, i una altra els abo-
nats, que pugen d’11.540 a 11.695.
Així es va donar a conèixer

ahir en la presentació de La Tra-
viata amb què s’inaugura oficial-
ment el curs el dia 14, una estrena
especial a la qual acudirà el presi-
dent ArturMas –a qui no s’ha vist
en els últims anys en aquesta ci-
ta–, però no així la reialesa ni el
president del Govern central,Ma-
riano Rajoy, ni el seu ministre de
Cultura, José IgnacioWert. Pujol
i Montilla també s’han excusat.
La directora artística, Christi-

na Scheppelmann, va fer la seva
primera presentació al Liceu qua-
lificant aquesta producció deVer-

di d’“interessant a nivell teatral”
i destacant el “gran sentit analític
de McVicar”, així com l’ex-
cel·lent repartiment que lideren
la soprano-actriu Patrizia Ciofi
(la Violetta que fa Elena Mosuc
al segon cast) i el tenor dels Es-
tats Units i debutant al Liceu
Charles Castronovo (Alfredo).
“Amb David McVicar hem

aconseguit una Violetta molt hu-

mana –apunta Ciofi–, sincera, ín-
tima, una dona sobre la qual Ver-
di va dirigir el focus i que en
aquesta producció ho té tot a fa-
vor per poder expressar-se, sense
grandiloqüències, des d’un lloc
delicat i tranquil”. “En aquests as-
sajos –afegeix Castronovo– ens
hem convertit en cantants més
honestos... el meu cant millora
quan actuo millor, per mi l’acting

pesa un 60%”. Un altre debutant
al Liceu, el mestre italià Evelino
Pidò, aclamat pels seus Bellini i
Donizetti, apunta la importància
dels recitatius a La Traviata:
“Són més coneguts les àries, du-
ets i concertants, però els recita-
tius són l’estructura, el suport... i
aquí hem aconseguit un treball
en equip molt proper i a favor
d’un teatre pur”, conclou.c

Txerniakov,
premide la crítica

ENTREVISTA

]La llegenda de la ciutat
invisible de Kitej del Liceu
és la millor representació
del 2013-14 segons els pre-
mis de la Crítica que con-
voca Amics del Liceu, i
Dmitri Txerniakov, el mi-
llor director d’escena junt
amb Laurent Pelly per
Cendrillon. Per aquest
paper surt vencedora la
veu de JoyceDiDonato. I
Carlos Álvarez per An-
drea Chénier de Peralada.

David McVicar, director d’escena, autor del muntatge de Verdi al Liceu

Guasch parla de tornada a la normalitat davant
l’augment d’abonaments: més de 16.000

Lail·lusió torna...
alLiceu

“He tret laTraviatadels
palausversallescos”


