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La ‘Carmen’ de Bieito torna 
al Liceu cinc anys després

produiria si “Messi aparegués a la 
Rambla”. “És l’estrella del mo-
ment”, diu Cavalletti. 

Segons Uria-Monzon, Bieito 
aconsegueix posar l’accent en la for-
ça de la tragèdia, deixant de banda el 
folklorisme. “En aquesta Carmen 
tothom té molta força, fins i tot el 
cor, i hi ha molta violència. És un 
drama, una història horrible, i el 
Calixto ho ha sabut explicar”, diu la 
mezzosoprano sobre una direcció 
d’escena que va ambientar l’òpera 
a la frontera entre el Marroc i Ceu-
ta als anys 70 del segle XX, i en un 
context social amarat pel racisme i 
la violència de gènere.  

Tanmateix, Uria-Monzon recor-
da que no es tracta d’una producció 
“escandalosa”. I Schukoff hi està 
d’acord. “Sóc austríac, canto molt 
en països germànics i he fet moltes 
produccions arriscades. La gran 
pregunta no és si una posada en es-
cena és moderna o tradicional, sinó 
si és veritat, si està ben feta. El que 
no m’agrada d’alguns directors d’es-
cena és que a vegades fan servir les 
posades en escena per suplir un 
tractament psiquiàtric”, afegeix el 
tenor austríac.e

La mezzosoprano francesa Béatrice Uria-Monzon és Carmen, un 
paper que ha cantat més de tres-centes vegades. A. BOFILL

ÒPERA

“He cantat Carmen més de 300 ve-
gades”, explica la mezzosoprano 
francesa Béatrice Uria-Monzon. 
Per exemple, ho va fer fa cinc anys 
al Liceu en el muntatge de Calixto 
Bieito que avui torna al teatre de la 
Rambla convertit en un clàssic con-
temporani. Seran sis funcions, fins 
al 2 de maig, en què Uria-Monzon 
estarà acompanyada pel tenor aus-
tríac Nikolai Schukoff (Don José) i 
el baríton italià Massimo Cavallet-
ti (Escamillo), amb la Simfònica del 
Liceu sota la direcció del letó Ai-
nars Rubikis, que debuta a l’òpera 
barcelonina.  

Els tres cantants coincideixen a 
destacar el poder de la posada en es-
cena creada per Bieito en aquesta 
òpera de Bizet. “Està molt centra-
da en els personatges. L’escenari es-
tà molt buit i l’espectacle és la nos-
tra energia”, diu Cavalletti, que re-
coneix que ha “italianitzat” el tore-
ro però posant l’èmfasi en la força 
d’un personatge l’aparició del qual 
provoca la mateixa reacció que es 
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La Schubertíada afronta ‘La 
cançó de la terra’ de Mahler

Alexander Schmalcz i Matthias Goerne a la 
Schubertíada de l’any passat. JOSEP MARIA POCH

soprano alemanya Dorotea 
Röschmann i el baríton italià 
Luca Pisaroni. A més de La can-
çó de la terra, Matthias Goerne 
també oferirà un recital de lieds 
de Schumann amb el pianista 
Alexander Schmalcz.  

Una de les novetats d’aquest 
any és la programació de mati-
nals dedicades a Bach a càrrec 
d’Arnau Tomàs, que interpreta-
rà les suites per a violoncel. To-
màs també actuarà amb la seva 
formació, el Quartet Casals. Al-
tres noms d’aquesta edició, que 
té un pressupost de 180.000 eu-
ros (60.000 més que el 2014), són 
el violoncelista Fermín Villanue-
va, el Quartet Gerhard, la sopra-
no Elena Copons i el pianista Ig-
nasi Cambra.e

El festival de Vilabertran es farà del 20 al 29 d’agost

CLÀSSICA

La 23a edició de la Schubertíada de 
Vilabertran s’ha proposat tot un 
repte: la interpretació de La cançó 
de la terra de Gustav Mahler, a par-
tir de l’arranjament per a formació 
de cambra que en va fer Arnold 
Schönberg. “És el projecte més am-
biciós de la Schubertíada”, va expli-
car ahir el productor executiu del 
festival empordanès, Antoni Colo-
mer. Per tirar-lo endavant ha comp-
tat amb la complicitat del baríton 
Matthias Goerne, sempre fidel a la 
Schubertíada, que compartirà el 
repte amb el tenor Charles Reid i un 
conjunt dirigit per Josep Pons, el di-
rector musical del Liceu. Per com-
pletar el programa, diu Colomer, “el 
mestre Pons va suggerir tocar abans 
el Prélude à l’après-midi d’un faune 
de Debussy.  

La cançó de la terra serà un dels 
punts àlgids d’una edició que se cele-
brarà del 20 al 29 d’agost; és a dir, du-
rant deu dies seguits en comptes dels 
tres caps de setmana d’anys anteri-
ors. Concentrar la programació evi-
tarà “la sensació d’haver de comen-
çar cada cap de setmana”, segons ex-
plica el president de la Confederació 
de Joventuts Musicals i director de la 
Schubertíada, Jordi Roch, que defen-
sa que es pot “compaginar l’assistèn-
cia al festival amb el gaudiment d’al-
tres al·licients culturals i turístics de 
la comarca”. 

El concert inaugural d’aquesta 
edició el protagonitzarà la soprano 
canadenca Measha Brueggergos-
man amb el pianista alemany Jus-
tus Zeyen. Els recitals de lieds, que 
constitueixen l’eix de la Schubertí-
ada, comptaran amb noms que s’es-
trenen a Vilabertran, com ara la 
mezzo britànica Sarah Connolly, la 
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