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El
misantrop

Un moment del muntatge d’El gat amb botes de la Gotham Chamber Opera

V
oltaire admirava l’art amb què
Molière havia sabut pintar en
el Misantrop un home (Alces-
tes) que porta la virtut fins al ri-

dícul. No tinc gens clar que aquest art no
s’hagi deixatat al llarg del camí que separa
l’obra original de la versió lliure deMiguel
del Arco que s’ha representat aquests dies
a un teatre de Barcelona. En el programa
demà, el director confessa que l’emociona
profundament la lluita desesperada del
protagonista per “viure en la veritat” sen-
se valorar les possibles conseqüències de
la seva sinceritat.
Aquesta emoció, que justifica pel con-

trast entre la passió que mou Alcestes i el
relativisme del nostre temps, impregna
empàticament tot l’espectacle. I fa que ten-
deixi apassar desapercebut el fet, gensme-
nor, queMolière no tan sols va fer pujar a
l’escenari un colla d’hipòcrites, sinó que, a
més, i sobretot, ho va fer per burlar-se dels
enemics de les màscares. Del Arco es la-
menta de viure en una època en què, a for-
ça de no voler que les coses siguin blan-
ques o negres, tot s’ha tornat gris. “Ter-
tium non datur”. La lògica d’aquest la-
ment, també ben contemporània, sembla
deixar de banda la possibilitat dels colors.
Com Voltaire, Rousseau també tenia

clar que en elMisantrop es pinta un home
que porta la virtut fins al ridícul. Però, a
diferència del seu millor enemic, pensava
queMolière, ridiculitzantAlcestes, no ridi-
culitzava els excessos d’una virtut sortida
demare, sinó la virtut mateixa. A la Lettre
à M. D’Alembert sur les spectacles, critica
el dramaturg perquè se’n fot de l’honest
Alcestes i perquè celebra sense matisos la
conducta de Filint, sempre a disposat a
condescendir amb la hipocresia quan ho
exigeixen les convencions socials o l’inte-
rès. Rousseau arriba a plantejar la possibi-

litat d’una reescriptura de la comèdia, de
la composició d’un nouMisantrop revisat
que, en lloc d’afalagar el públic, mirés
d’educar-lo; amb un protagonista més al-
truista que, en lloc d’odiar la humanitat,
només odiés els seus vicis. A comença-
ments de la Revolució Francesa, l’any
1790, el poeta jacobí Fabre d’Églantine va
oferir una curiosa seqüela de la peça que
partia d’aquest plantejament tan ben in-
tencionat: El Filint de Molière o la conti-
nuació del Misantrop, una comèdia en
cinc actes enquèAlcestes el sincer erapre-
sentat com elmodel del nou ciutadà revo-
lucionari i Filint l’hipòcrita apareixia com
la quinta essència del vell règim.
Sembla que, en aquell temps encara poc

donat als grisos, agradavaque les coses fos-
sin blanques o negres. I l’obra va tenir un
èxit de públic espectacular. Quatre anys
després, quan Robespierre, a qui molts
veien com una encarnació d’Alcestes,
tallava el bacallà, Fabre d’Églantine va ser
acusat de corrupció i va perdre el cap a la
guillotina.
No es pot descartar que, mentre era al

costat del botxí, pensés el mateix que
Hanna Arendt va escriure un parell de se-
gles després: quehavia estat la guerra con-
tra la hipocresia el que havia transformat
la dictadura de Robespierre en el regnat
del terror.

L’operístic gat amb les botes deMont-
salvatge ha tornat a Nova York. Ni el
mateix felí s’esperava fer el viatge de
tornada.
Ni tampoc el repte que se li acosta

en el proper 2015. L’enviaran de gira
pels Estats Units.
En la seva nova visita a Manhattan,

aquesta vegada ha aterrat al teatre del
Museu del Barri, a la Cinquena avin-
guda. “No acostumen a repetir
produccions”, comentava, abans de la
première de dissabte, XavierMontsal-
vatge, fill del compositor –mort l’any
2002, als 90– i crític de La Vanguar-
dia durant més de mig segle.
El fill, d’igual nom que el seu pare,

estàmés que orgullós d’aquest retorn.
Entre altres motius, perquè ell no va
poder assistir a cap de les representa-
cions que es van fer a finals del 2010
al New Victory Theater.
Els que han trencat la seva norma

són els de la GothamChamber Opera,
promotors d’aquest treball, pràctica-
ment calcat del de fa quatre anys
–han canviat els intèrprets del rei i la
princesa–, que destaca pel protagonis-
me de la marionetes. Al gat, que no ha
perdut ni un bri de la seva astúcia, li
injecten vida tres manipuladors dels
pals i li donen veu de nou la mezzoso-
prano Ginger Costa-Jackson i Karin
Mushegain. S’alternen sessions en
espanyol i, com en el cas de Puss in
boots, en anglès.
“És una òpera adorable, l’audiència

ens demana més per aquesta que per
qualsevol altra que hem fet en els nos-
tres quinze anys d’història”, explica
David Bennett, director executiu de
la Gotham Chamber, que coprodueix
amb el Tectonic Theater Project.
Això explica la reestrena i la seva

exhibició a ciutats dels EUA l’any que
ve: Memphis, San Francisco, Kansas
City, West Palm Beach... A més de
dur-la a universitats. La gira presenta-
rà el mateix equip, llevat dels músics.
Dels 14 components de l’orquestra,
només hi anirà el pianista i es contrac-
tarà instrumentistes locals.
Xavier Montsalvatge va compon-

dre aquesta òpera el 1947, amb llibret
del seu amic Nèstor Luján, per a una

orquestra de noranta membres. El
seu fill reconeix quemai no hauria po-
gut tenir tanta mobilitat si, anys des-
prés, el mateix Montsalvatge, ja molt
gran llavors, no li hagués demanat al
seu col·lega Albert Guinovart que fes
una reducció. “Li feia una mica de

por que aquesta presentació de
butxaca es mengés a la gran”, confes-
sa el fill.
L’obramanté la seva frescor. Aques-

ta mena d’encreuament entre el món
mironià i un cert toc de l’estètica al-
modovariana. Comentari d’una catala-
na resident a Nova York: “L’expressió

de la cara de l’ogre em recorda Jordi
Pujol renyant els parlamentaris des-
prés de descobrir-se la sevamentida”.
El 2010, aquest felí vividor va tenir

una molt bona acollida de la crítica. A
XavierMontalvatge (fill) li ha agradat
la première del 2014. “De tots els que
he vist, aquest gat és el que témés grà-
cia”. La seva dona, Madó Rocamora,
comparteix la valoració.
El director de l’obra, Moisés

Kaufman, està eufòric. I li encanta el
recinte triat. L’edifici del Museu del
Barri va ser un orfenat en origen, a co-
mençaments del segle XX. L’auditori
és avui el teatre. Les seves parets guar-
den la decoració original, uns murals
pintats amb escenes de contes: Peter
Pan, La Ventafocs, La Caputxeta Ver-
mella, La Bella Dorment...
“Tot assajant, algú va cridar: ‘hi ha

el gat’”. Va assenyalar una cantonada
de la platea, en la part superior. Com
una premonició, allà hi havia el gat
amb botes fent de mosqueter.c

RICHARD TERMINE

Nova York

Francesc Peirón

Rousseau també tenia
clar que Molière pinta
un home que porta
la virtut fins al ridícul

“De tots els gats que he
vist, aquest és el que té
més gràcia”, diu el fill
del compositor

ESCENARIOS

Sis sopranoshomenatgen
Caballé alTeatroReal
P. VALLÍN Madrid

El Teatro Real de Madrid ret aquesta
nit un homenatge a la soprano
Montserrat Caballé (Barcelona 1933),
en el qual les sopranos María Agresta,
Angeles Blancas, Irina Txurílova, Ma-
riella Devia, Montserrat Martí y Ann
Petersen interpretaran àries d’òpera
de singular significat en la carrera de
la cantant barcelonina.
El concert, al qual hi ha prevista l’as-

sistència de la més reconeguda de les
sopranos espanyoles, de 82 anys, in-
clourà obres de Gaetano Donizetti,
VincenzoBellini, GiuseppeVerdi, Gus-
tave Charpentier, Richard Wagner,
GiacomoPuccini i Richard Strauss. Al-
varo Albiach i José Miguel Pérez-

Sierra seran al capdavant de l’Orques-
tra Titular del Teatro Real. L’especta-
cle inclou la projecció de fragments de
les actuacions de Caballé en el mateix
Real amb algunes peces del repertori
belcantista romàntic en el qual va des-
tacar. Així, podran escoltar-se àries de
La traviata i La forza del destino –dos
dels títols verdians més estimats de
Montserrat Caballé–, d’Ana Bolena o
Gemma di Vergy, del seu estimat Doni-
zetti, d’Il pirata, de Bellini, tan propici
al seu ampli fraseig i la seva veu cris-
tal·lina, deMadamaButterfly,Tristany
i Isolda o Salomé, arquetípiques heroï-
nes que va interpretar aMadrid, en un
recital que pretén evocar alguns els
moments de la seva immensa carrera,
segons informa el Teatro Real. En la

segona part del concert es projectaran
fragments d’algunes actuacionsmemo-
rables de Montserrat Caballé en el
Real quan era sala de concerts, amb
compositors com Vivaldi, Granados o
Bellini. En aquesta última etapa del
Real, Caballé ha ofert un concert el 2
de juliol del 1998 i ha protagonitzat
dues funcions de l’òpera Cléopâtre, de
Jules Massenet, en versió de concert,
el 2004.
De les seves qualitats, des del teatre

líric madrileny se subratlla “la singu-
lar bellesa de la seva veu, la riquíssima
paleta de colors del seu timbre, la seva
tècnica prodigiosa, l’expressivitat de
la seva depurada línia de cant, la increï-
ble plasticitat dramàtica de les seves in-
terpretacions vocals, aliada al seu
afany per explorar obres desconegu-
des o oblidades”. A més del seu ingent
repertori clàssic, la curiositat de
Montserrat Caballé l’ha portat a explo-
rar altres tipus d’universos sonors, “de
lamà d’alguns importants artistes com
Freddie Mercury o Vangelis”.c

Josep Maria
Ruiz Simon

L’òpera de XavierMontsalvatge sobre el felí amb botes torna aNova York,
després del seu èxit del 2010. L’any que ve sortirà de gira pels Estats Units

Elgat fa lesAmèriques


