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ROBERTO HERRSCHER

Barcelona ha tingut la sort de veu-
re Natalie Dessay l’última dècada
en tres grans òperes franceses, en
les quals la soprano va poder mos-
trar el seu aclaparador domini del
seu idioma natal. El tracta amb
una dicció precisa que llança con-
sonants com amables fuetades, i
amb una lleugeresa vellutada que
recorda les grans dives franceses
d’altres temps: la refulgent Mady
Mesplé, l’efervescent Lily Pons,
l’enorme Regin Crespin.

1.Ofèlia (a ‘Hamlet’, d’Ambroise Tho-
mas, octubre del 2003). Va ser una
interpretació que molts dels que
vam tenir l’oportunitat de ser-hi
no oblidarem. I no crec que ningú
fosmés lluny que jo: a l’últim pis, a
la segona fila, d’esquena a la paret i
just sota l’altaveu des d’on cridava

la veu que recordava apagar els
mòbils.
Les figures mínimes dels can-

tants es veien des d’allà com formi-
gues al llunyà escenari. I, tot i això,
l’Ofèlia deNatalieDessay transme-
tia amb la seva veu i el seu cos la
profunditat del drama de Shakes-

peare per sobre de la simplificació
a què l’havien reduït els llibretis-
tes. Ofèlia estava desesperada: una
dona expulsada del món del seu
promès, un món tenebrós poblat
de fantasmes venjatius.
En l’últim acte, en comptes

d’ofegar-se al riu, l’Ofèlia de Tho-
mas se submergeix en una de les

àries més endiablades que s’hagin
composat mai: en vuit minuts, Na-
talie Dessay s’elevava amb sorpre-
nent facilitat sobre les trampes
d’escales de la partitura mentre
descendia en una bogeria dolorosa
de tan creïble. Va ser el moment
culminant de l’obra. Encara faltava

l’apoteosi de Hamlet, però ja esta-
va tot dit.

2. Manon (a ‘Manon’, de Jules Mas-
senet, juny del 2007).Dessay va tor-
narquatre anysmés tarda l’escena-
ri del Liceu amb un dels més grans
papers de l’òpera francesa. Manon
comença com una adolescent tí-

mida queposa rumbal convent, se-
duïda perDes Grieux, un jove amb
somnis i sense diners, a qui des-
prés deixa per una vida de luxes i
plaers. El jove es fa sacerdot i Ma-
non l’arrenca del convent amb el
poder tòxic de la seva seducció
adulta. Destruïda i condemnada al
desterrament, Manon mor com
una vella peça de luxe utilitzada
pels poderosos, implorant la pro-
tecció de Déu.
La soprano va mostrar una pro-

gressió a la qual arriben pocs ac-
tors, de jove inexperta a dona fre-
da i seductora, per acabar com un
nina trencada.Dessayno és una se-
ductora nata: per això va ser tan
impressionant sentir-la seduir des
de la veu i la voluntat. En la seva
extraordinària composició, va co-
mençar movent el seu cos diminut
i esvelt, com un vímet que dansa.

ÒperaElpròxim22denovembre torna alGranTeatre delLiceu la soprano francesaNatalieDessay,
una artista única, inclassificable, depresència escènica incandescent i veu ferma, càlida, encara fresca,
sempreelegant; ambunexcepcional repertori depecesdel ‘GiulioCesare’ deHändel

Unabellesa que famal
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Amb les seves extraordinàries interpretacions,
la soprano francesa ha demostrat ser una
actriu-cantant en la línia de Maria Callas
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grans intèrprets. En l’últim acte,
exhausta i agònica sobre la neu
(pocs cantants saben morir sobre
l’escenari com ella), Dessay va afe-
gir vint anys i una vida d’abusos i
patiments al seu personatge i ens
va regalar l’ària final amb una veu
perfecta, cristal·lina per fora però
destrossada per dins. Ja era una
actriu-cantant en la línia de Maria
Callas.

3. Antònia (a ‘Els contes de Hoff-
mann’, de Jacques Offenbach, gener
del 2013). Fa dos anys es va anun-
ciar que una nova producció d’Els
contes de Hoffmann, la gran òpera
de Jacques Offenbach, comptaria
amb la soprano Natalie Dessay en
els quatre personatges femenins
principals. Les grans dives, com
Joan Sutherland, Edita Gruberova
o Beverly Sills, han portat a escena

i al disc aquest dificilíssim tour de
force, que requereix quatre re-
gistres molt diferents, que van de
la coloratura al líric i d’allà al dra-
màtic. En l’òpera, el poeta romàn-
tic Hoffmann explica els seus en-
contres amorosos amb una humil
noia de cantina, amb una nina me-
cànica que emet aguts sobrenatu-
rals, amb una cantant a qui el pare
prohibeix cantar per temor a què
mori d’emoció, i amb una cortesa-
na altiva.
Dessay havia saltat a la fama fa

duesdècades ambel paperd’Olím-
pia, la nina dels aguts impossibles.
La seva veu era un prodigi de la
naturalesa, i la lluïa amb insultant
desimboltura pels grans escenaris
de tot el món. Però unamalaltia va
minvar la seva capacitat vocal. I ja
no podia aconseguir la gesta, però
va venir igual, per cantar només
un dels papers: no Olímpia, sinó
Antònia, la cantant que per amor
al poeta es llança a un duo febril i
apassionat que posarà fi a la seva
vida.
A mesura que la veu de Natalie

Dessay disminueix en la capacitat
atlètica per impressionar, creix en
la seva força dramàtica per emo-
cionar, mentre que el seu cos
continua sent tot un prodigi d’ex-
pressivitat. Dessay encara surt a
saludar després de les òperes com
abans, plantant les mans al terra
sense flexionar els genolls, com
unanena ballarina feliç amb l’efec-
te que ha provocat en el públic.
Però ara aquest efecte és la cons-
tatació d’estar davant d’una de les
grans. Veure-la en escena, escol-
tar-la i sentir com s’apropia dels
seus personatges és una de les
experiències més intenses que es
puguin viure en un teatre d’òpera
avui. |

UnHändel complex imodern
R.H.

A més del seu domini de l’òpera
francesa, Natalie Dessay ha can-
tatmoltíssimesobres en italià, so-
bretot els grans papers dramà-
tics de Gaetano Donizetti, com
Lucia de Lammermoor. Fins i tot
ha fet incursions en l’alemany,
saltant al segle XXamb el seu es-
purnejantZerbinetta aAriadna a
Naxos de Richard Strauss o viat-
jant alXVIII amb la seva tremen-
daReinade laNit aLa flautamà-
gica de Mozart.

Amb aquest repertori eclèctic,
Dessay va enlluernar als grans
teatresdelmón, de l’Òpera dePa-
rís al Met de Nova York, de la
Scala de Milà al Covent Garden
de Londres. El seu rang expres-
siu és sorprenent, i sempre canta
amb molta cura a l’estil i a l’èpo-
ca. Quanmés sembla que s’aban-
dona al sentiment pur, més està
controlant cada aspecte d’un art
calculat al mil·límetre.

De vegades, des de la butaca
d’un teatre sembla que podem
capturar tot l’art d’aquesta can-
tant excepcional, però en veure
aquesta mateixa funció en un

DVD, dels molts i tan premiats
que ha enregistrat, ens sorprèn
que sembli perduda en la boira
de la tristesa o a punt de suïci-
dar-se i el seu control sigui tan
precís, la seva afinació tanperfec-
ta. El descontrol és artifici pur.

En el seu retorn al Liceu, can-
taràunprograma inusual, consis-
tent en àries d’un mateix perso-
natge i d’una sola òpera: serà la
Cleòpatra de l’òperamés cèlebre
de Georg Friedrich Händel, Juli
Cèsar a Egipte.

Tots els registres
A qui no l’hagi escoltat, pot sem-
blar-li poc, o saber-li a monòton,
que hagi triat aquest programa.
Però en Cleòpatra bullen i bate-
guen tots els registres que han
fet cèlebre la Dessay. En aquest,
probablement el personatge més
complex i fascinant de Händel i
de l’òpera barroca, conviuen la
nena capritxosa, la germana ven-
jativa, la seductora sense escrú-
pols, l’enamorada fràgil i l’aban-
donada dolençosa.

La Cleòpatra de Händel sem-
bla sortida d’una sèrie actualíssi-

ma de l’HBO:mai no se sap quan
fingeix, quan és sincera, el seu
repertori de recursos per sortir-
se’n és aparentment intermina-
ble imadur, però enel fons conti-
nua sent una nena capritxosa: i
tota la saviesa musical d’un dels
dos màxims pilars del barroc
–junt amb Bach (però aquest
mai no va compondre una òpe-
ra)– està al servei d’aquest gran
personatge.
Dessay ja va enregistrar

aquest programa en un disc pre-
ciós, amb elsmateixos intèrprets
que porta al Liceu: Emmanuelle
Haïm i la seva orquestra barroca
Le Concert d’Astrée, d’estricte
enfocament historicista alhora
que d’aclaparador vigor expres-
siu. Van obtenir càlids elogis de
la crítica especialitzada.
Tots els altres temes i subte-

mes de la intricada òpera barro-
ca s’eliminen, tots els altres per-
sonatges desapareixen: per una
nit, Juli Cèsar a Egipte serà no-
mésCleòpatra. I Cleòpatra, per a
benefici del públic català que la
segueix i l’espera, serà la granNa-
talie Dessay.

Natalie Dessay
Escenes de Giulio
Cesare

LICEU
BARCELONA

Amb el contratenor
Christophe Dumaux
i l’orquestra barroca
Le Concert d’Astrée.
22 de novembre.
www.liceubarcelona.
cat

A dalt, a la foto
gran, Natalie
Dessay com a
Manon en l’òpera
de Massenet al
Liceu l’any 2007;
a la foto petita,
com l’Ofèlia de
‘Hamlet’, també al
Liceu el 2003
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Quan més sembla
que s’abandona al
sentiment pur, més
està controlant un art
calculat al mil·límetre


