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Escenari|s

“Abans elmeu
agut eramés
insolent”
ROBERTOHERRSCHER

Es troba a dalt de tot. Als 42 anys i
quan faltenpocsmesos per complir
dues dècades sobre els escenaris, el
tenor Juan Diego Flórez està més
sol∙licitat que mai. Al Perú, el seu
paísnatal, lasevacarafins i totador
na un segell. Pels seus aguts estra
tosfèrics és adorat als grans teatres.
Al temple operístic de La Scala de
Milà va trencar la tradició de no fer
bisosquehaviaimposatArturoTos
canini fa 75 anys. No s’hi va poder
negar: l’havien estat aplaudint més
dedeuminuts. Aquellanitdel2007
cantava l’ària dels nou do de pit de
La filla del regimentdeGaetanoDo
nizetti.El2008varepetir lamateixa
àriaalMetropolitandeNovaYork, i
el 2012, a l’Òpera de París, on cap
cantant no havia fet mai un bis des
dela inauguraciódel teatre.
Últimament Flórez ha saltat des

delsescenaris ielsvídeosdelesòpe
res de Rossini, Bellini i Donizetti,
queelvancol∙locarcomeltenorlíri
colleugerdel segle, a nous reperto
ris amb L’amour, una col∙lecció
d’àries franceses que requereixen
menys piruetes agudíssimes i més
pòsit dramàtic. Viu a Viena amb la
seva dona i els seus dos fills petits, i
desd’allàviatjapertotelmón.Alde
sembre torna a Barcelona amb un
regal: farà al Liceu per primera ve
gadaundelspapersmés importants
del bel canto: l’Edgardo deLucia de
Lammermoor.

En el perfil que va fer de vostè Julio Vi
llanueva Chang al seu llibre ‘De cerca
nadie es normal’ s’atura en la seva in
fantesaielpersonatgequesurtésalho
ra un nen juganer, agosarat imitador
delsseusprofessors, iunalumneseriós
i aplicat. Potser el cantant d’avui té a
veureambaquestesqualitatsaparent
ment incompatibles...
(Riu)Sí,joeramoltentremaliatperò
sentia responsabilitat. Era pràctica
ment l’home de la casa. En la meva
família el meu pare estava absent,

totiqueveniaiensvisitava,nohiera.
Les meves germanes són dones...
potser això de ser l’home de la casa
des de petit em va portar a dirme:
hasdeser responsable, eraunacosa
queemsorgiadedins.

Quanva saber quevolia ohaviade ser
cantantd’òpera?
Jo estava estudiant a l’escola i als 16
anys va arribar unprofessor demú
sica i ens va proposar d’aprendre
trossosdesarsuela.Comquejotoca
valaguitarraicantavamúsicapopu
lar ell em va sol∙licitar i vaig fer al
guns solos d’aquesta antologia de la
sarsuela, i ell em deia: ‘Canta així:
ahhh, laaa’ (canta impostant exage
radament). Jo l’imitava exactament
però sense tenir tècnica ni res. Pen
sava que si li demanava lliçons de
cantellm’ensenyaria...Peròjonote
nia diners, i emvaproposar que en
trésalconservatori,queeradefranc.
I als 17 anys vaig entrar al conserva
tori. I allà va ser que, volent apren
dre cant per a la música popular,
vaig descobrir el món de la música
clàssica. Em vaig submergir en
aquestmónqueperamieramàgic.

I en aquest camí, gairebé des del co
mençament de la seva carrera, el seu
cant ha agradat tant que sovint l’obli
guen a repetir àries. Què va sentir a La
Scalaquanelvan“obligar”atrencar la
tradició i repetir l’ària de ‘La fille du re
giment’?
EnaquestaàriadeToniojohaviafet
bis moltes vegades. Quan vaig arri
bar aMilà i els aplaudiments nopa
raven,hovaigtornarafer.ALaScala
jonosabiaquehihaviaunamenade
veto imposat per Toscanini feia 75
anys.Vaigarribaral teatre l’endemà
i em van dir que havia trencat amb
aquesta tradició. Ami em semblava
que no era veritat. Jo tenia un CD
d’AlfredoKrausd’unaLindadeCha-
mounix i ell feiaelbis i aldischideia
La Scala. Jo li vaig dir almeu agent:
“Tinc aquest disc i aquí diu La ScaJuan Diego Flórez fotografiat a Nova York el 2009 ULI WEBER/EFE

entrevista a Juan Diego Flórez, tenor
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la”, iellemdiu:“No,estàequivocat...
ésaGènova!”.

Aixòésuna cosaquepassaen l’òpera i
quenopassaenaltresarts.Elsaplaudi
ments per a cada cantant, hi ha com
una temperatura, una onada d’aplau
dimentsquansurt cadascú...
Sí, perquè jo crecqueel públic s’en
comana.Sóncomunagranpersona,
oi? El cantant, jo almenys, m’adono
com està el públic aquella nit ja des
del’inici,comvanparticipant.Passa
el mateix quan estan amb ganes de
fastiguejar, de queixarse. Ja saps
que després de la funció hi haurà
esbroncades o xiulets. En recitals i
concerts és fins i totmésnotori. Són
dues hores i mitja de peces, i allà
t’adones com està el públic i tu
mateix pots portarlo on vulguis si
ho saps fer. Al principi et dius:
aquesta nit ho tindré difícil per ai
xecarlos. Però cal ferho, i a poc a
poc els portes cap allà onvols, i aca
benentregats.

Moltsdiuenquelasevaveueraunpro

“M’agrada Federer,
perquè gairebé no fa
esforç quan juga.
Aquest és el sentit del
cant, que sigui natural”

JuanDiegoFlórez (Lima, 1973) torna al Liceu per protagonitzar ‘Lucia deLammermoor, deDonizetti.
El tenor peruà, una de lesmés destacades figures de l’òpera actual, parla amb ‘Cultura/s’ dels seus orígens,
la seva progressió coma cantant, els projectes al seu país, la família i la seva relació ambBarcelona

digi des del començament, però queal
principinoestavatancòmodeienlase
va salsa com ara com a actor... És just
dirqueelseucreixementcomaactorva
sermés lent?
Jo sempre he anat amb seguretat,
tranquil, sempreheestatmolt auto
crític en tot. Però l’actuació depèn
molt de com et trobis amb el cant.
Com de plàcid és aquest cant. Com
més interioritzada sigui la tècnica,
més lliureestàsperdeixarteportar
en el drama i l’actuació. Sempre
m’he preocupatmolt per lamanera
decantar,per la tècnica.Crecque la
respiració és el que ha canviat més
enmi en aquests anys. Jo em sento
molt còmode amb la meva manera
de respirar d’ara, i això fa que em
trobimés en elmeu cos,més còmo
de, i pugui dedicarme a l’actuació.
Llavorspensoqueabans estavauna
miqueta preocupat pel que feia vo
calment. Ara menys. Abans l’agut
era més insolent, més immediat. El
tempspassailaveucanvia.Enlares
piració crec que hi ha la clau també
del’actuació.

He llegit que es compara amb el món
dels atletes, específicament amb el
tennista Roger Federer. És la relació
entre l’elegància i l’efectivitat...
Exacte.Amim’agradamoltFederer
perquè ell gairebéno fa esforç quan
juga.És comunaballarinadeballet.
Això m’agrada molt perquè aquest
és el sentit del cant. Que sigui natu
ral, que tingui gràcia. Aquest és el
meuideal.

En aquest moment, a punt d’estrenar
unpaper,quètédediferent fer l’Edgar
do de ‘Lucia de Lammermoor’ per pri
meravegada? Ial Liceu?
Volia portar un títol i estrenarlo a
Barcelonaaquesta temporada.Vam
pensar en uns quants, i jo volia in
corporar al meu repertori la Lucia.
Sempre em va agradar el repertori
quefeiaAlfredoKraus.Crecqueara
puc abordarlo, i aquesta és una de
lesòperes importants, iés l’òperaen
laqualvaigveureKrausperprimera
vegada a Nova York quan jo tenia
vint anys. És el cant, l’estil de cant,
amb el qual jo cantaré: elegant,

“Sempre em va agradar
Alfredo Kraus:
l’estil elegant,
sense forçar... brillant.
Jo aspiro a això”

“M’adono de com està
el públic ja des de
l’inici; passa el mateix
quan estan amb ganes
de fastiguejar”
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