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HOMENATGE A UN CANÇONER AVANÇAT AL SEU TEMPS

Elsa Rovayo, La Shica, admet que 
«no tenia gaire idea» del cuplet que 
va causar furor a la Barcelona anteri-
or a la guerra civil, però un encàrrec 
de la sala Artte la va portar a desco-
brir tot un món. Repertoris atrevits, 
transgressors, i cantants que eren 
«deesses del Paral·lel i de mig món, 
com reines del rock’n’roll», assenya-
la en al·lusió a veus com Raquel Me-
ller, La Bella Dorita, Amalia Molina 
i La Fornarina, a les quals rendeix 
homenatge a Shicalíptica. Del Paral·lel 
a l’Eixample.

 Un espectacle que estrena a la 
nova sala del carrer Muntaner amb 
tres sessions, des d’avui fins dissab-
te, després de disfrutar amb la im-
mersió en aquest imaginari popu-
lar enterrat pel franquisme. «Quan 
investigues una mica, i llegeixes, 
i escoltes, t’adones de per què 
aquestes cantants van ser esborra-
des, i és perquè anaven a la contra 
d’una societat hipòcrita i masclis-
ta», reflexiona La Shica, a qui, con-
fessa, algunes d’aquestes cançons 
han arribat a incomodar-la, per cru-
es i descarades.  Com Viuda alegri-
ta. «Diu que des que es va morir el 
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marit, ella està en la glòria. Jo sóc 
capaç de cantar qualsevol barba-
ritat, ¡però aquesta lletra em fa ver-
gonya!», assegura. Altres peces del 
repertori són El sátiro del ABC i la po-
pular La violetera, que Meller va fer 

seva i que Charles Chaplin va usar 
a Candilejas (1931). L’humor era un 
tret molt present. «No es tracta no-
més de cuplet picant. A més de sex 
symbols, elles eren unes pallasses i 
desitjaven entretenir i divertir», ex-

plica la cantant ceutina, establer-
ta a Madrid als 15 anys, que en els 
seus tres discos s’ha acostat amb 
llibertat a la copla. «Però això no 
hi té res a veure. Està més influ-
ït pel jazz i les cançons que veni-
en de França o Alemanya», desta-
ca La Shica, profundament iden-
tificada amb aquestes troballes. 
«Jo crec que sóc d’aquella èpo-
ca», sospira. 

Cançó ‘punkie’
En els recitals comptarà amb l’úni-
ca ajuda del guitarrista Josete Or-
dóñez en un format manejable i 
que va directe a l’essència. «Les 
cançons són tan punks que ja no 
puc pretendre que ho siguin més», 
considera. Els temps, diu, són pro-
picis. «Espectacles com aquest, en 
moments com els que estem pas-
sant, fan falta. Segur que sortiran 
més bolos», confia la cantant, que 
des del setembre s’ha instal·lat a 
Mèxic. «Crec que m’hi quedaré. La 
indústria mexicana està més sana 
que l’espanyola, i t’obre les portes 
de Llatinoamèrica», destaca. H

33 Transgressora 8 La Shica s’identifica amb les artistes dels anys 20. 

La Shica i les 
deesses del cuplet
La cantant estrena a la sala Artte l’espectacle 
‘Shicalíptica’, recreació del repertori del Paral·lel

per què hi ha islamistes radicals que 
decapiten els seus enemics ara igual 
que passava fa segles. 

–¿Aquesta és la finalitat del muntat-
ge?
–L’òpera com l’art ha de reflectir la 
realitat que ens envolta per ajudar-
nos a comprendre-la. Ha de transme-
tre coses i empatitzar amb la gent, si 
no, no és art. La grandesa de la mú-
sica resideix a connectar amb el pú-
blic, a fer-lo sentir i pensar. Per això 
ara que les retallades s’acarnissen es-
pecialment amb les arts les hem de 
defensar: són vitals.

–Sempre ha estat una fèrria defen-
sora de l’ensenyament musical.
–És que la música és bàsica. Ens en-
senya a pensar, ens fa raonar, escol-
tar... Eliminar-la o restringir-la signi-
fica coartar les possibilitats de des-
envolupament de l’ésser humà, ens 
converteix en éssers cada cop més fà-
cils de controlar.

–És el primer cop que ve al Liceu i 
Joan Matabosch no hi està al capda-
vant. ¿Com ha trobat el teatre?
–El tracte amb la gent és el mateix. 
No ha canviat res. Estic encantada 
al Liceu. Aquí dins les coses semblen 
iguals, a la Rambla, no.

–¿A què es refereix?
–Abans des del meu camerino veia 
gent actuar al carrer però ja no hi ha 
ningú. ¿On han anat a parar els artis-
tes que actuaven a la Rambla? La se-
va gràcia i la seva frescor era un dels 
trets distintius de Barcelona. Sense 
ells la ciutat s’assembla més a qual-
sevol altre lloc. 

–Expliqui’m alguna cosa sobre Great 
Scott, que Jake Heggie ha compost 
per a vostè i que estrenarà el 2016.
–És una obra molt divertida que par-
la de l’òpera amb humor, una comè-
dia amb llibret de Terrence McNally. 
Parla d’una diva que torna a la seva 
ciutat per ajudar una companyia en 
dificultats amb què estrenarà una 
òpera caiguda en l’oblit. H
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La mezzosoprano nord-america-
na Joyce DiDonato (Prairie Village, 
Kansas, 1969) –que acaba d’adquirir 
un apartament a Barcelona, per on 
es desplaça en bicicleta– torna per 
tercer any al Liceu per Nadal.  Des-
prés del seu últim triomf amb Cen-
drillon, a partir de demà assumeix el 
rol principal de Maria Stuarda, de Do-
nizetti. Interpretar la reina d’Escò-
cia és una autèntica prova de foc. A 
l’exigència vocal del bel canto s’uneix 
la dificultat d’interpretar una dona 
que ha d’assumir el seu terrible des-
tí després d’enfrontar-se amb la se-
va rival, Isabel I de Inglaterra, paper 
que al Liceu assumeix la valenciana 
Silvia Tro Santafé. 

–¿El més difícil de Maria Stuarda?
–Tot. Cada nota i cada paraula im-
porten, ja que és un personatge que 
està entre la vida i la mort. És molt 
intens i he d’estar molt atenta a la 
vocalitat, la dicció, la manera d’ac-
tuar... És esgotador perquè passa per 
moments d’ansietat, nervis i molta 
tensió. És un repte, el rol més difícil 
a què m’he enfrontat.

–I vostè hi ha deixat la seva emprem-
ta, com abans ho van fer Montserrat 
Caballé i Janet Baker, per exemple.
–Bé, això són paraules majors. L’im-
portant és fer teu el rol, donar-li la te-
va pròpia personalitat.

–¿Com ho aconsegueix?

–Al principi només em centro en el 
que va escriure el compositor. És un 
assumpte entre ell i jo. Només quan 
ja l’he fet meu m’interessa veure què 
hi han aportat altres cantants. 

–¿Agradarà al públic aquesta versió 
dirigida escènicament per Patrice 
Caurier i Moshe Leiser, i estrenada a 
Londres aquest estiu?
–Això jo no ho puc dir. És una pro-
ducció diferent. No hi ha el típic de-
corat d’estil Tudor. La posada en es-
cena és actual i està ambientada en 
els nostres dies. Només hi ha dos per-
sonatges que vesteixen d’època: la 
reina Isabel i jo.

–Sembla que li agrada.
–Sí, perquè té sentit. Amb aquest ves-
tuari incòmode i sumptuós es mos-
tra la presó en què viuen aquestes 
dues dones, dues reines que repre-
senten dues creences diferents obli-
gades a complir un deure que coar-
ta la seva llibertat. El desfasament en 
el vestuari també contribueix a res-
saltar que el conflicte transcendeix 
l’època en què transcorre. 

–Molta gent segueix sent decapita-
da avui dia per desgràcia.
–És que el món no ha canviat tant. 
El meu personatge es posa de ge-
nolls esperant ser executada. Aques-
ta imatge no és nova. L’hem vist mol-
tes vegades en les notícies. Jo vull en-
tendre per què segueixen passant 
aquestes coses, per què la policia dis-
para als EUA contra gent innocent, 

«L’òpera, com l’art, ha
de reflectir la realitat»
JOYCE DIDONATO Mezzosoprano

33 Joyce DiDonato, ahir, al Gran Teatre del Liceu.
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