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“Cantarpop
i rock emfa
gaudir d’una
altra forma”
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E l Liceu acull aquesta
setmana el debut
mundial de JuanDi
ego Flórez en un pa
percompromèsdins
del repertoribelcan

tista: és Edgardo a Lucia di Lam-
mermoor, un rol que fins ara li esta
va vetat al tenor líric lleuger, preci
sament per la lleugeresa de la seva
veu. Però el canvi que experimenta
el peruà, amb una centralitat més
important de la veu, li permet ara
afrontardelfamóstítoldeDonizetti
que es representarà 14 vegades al
Gran Teatre, del 4 al 29 de desem
bre.Lataquillaperalesfuncionsdel
primerrepartiment ja s’estàexhau
rint.“Ésunpaperdifícilvocalmenti
dramàtica, però tambéperquèet fi
quesen la tradicióde tenors impor
tantíssims que l’han fet anterior
ment. S’ha de fer amb coratge”,
apunta un Flórez en forma al da
muntde l’escenari delGranTeatre.

S’ha mantingut fidel al Liceu
durant lacrisi.Perquè?
Sentirme a gust tant a la ciutat on
sóc com al teatre on canto és deci
siu. Vaig debutar aquí molt jove,
quanes va reobrir elLiceuel 1999, i
elpúblicésmolt càlid.

I amés és socialment actiu a la
ciutat. Dissabte va estar al Camp
Nouiesvafer la fotoambMessi.
Esclar, aixònohopodiadeixarpas
sar. I tambévaigestarambNeymar,
Iniesta,Adriano,Alves...

Elreconeixien?
Alguns sí, Messi no ho crec, no l’hi
vaig preguntar. De fet només vaig
poder felicitarlo, teniapressa, com
joquantincgentquem’espera.

Vostèal llocdels fans...
Doncs sí, perquè vaig haver d’espe
rarmolt estona.Peròemvaagradar
seral’altrabanda,l’emociódeveure
el teu futbolista preferit i demanar
lino l’autògraf,peròsí la foto.

Parlant de fans, vostè, a dife
rència de Jonas Kaufmann, no
sembla que se senti còmode amb
aquesta explotació que es fa del
seucostatde tenoratractiu.

Ésuntemaquesempresurtperòno
éselqueamiemmou,queés lamú
sica i assajar. Jo sóc molt chancón
comdiemalPerú, això és, estudiós,
encaraquealamevamanera:nosóc
dels que estudia i es prepara gaire,
peròquanpreparo,preparo.Sobre
tot en l’aspecte del personatge i la
tècnica. M’agrada gravarme, es
coltarme, preguntar l’opinió i que
emdiguincompodriamillorar.Ibé,
tincbonamemòria.Enunmón ide
al hauria tingut tempsper preparar
Edgardo demanera ideal... però en
elsassajosencaranoemsabiaeltext
i tant de bo que avuime’l sàpiga. El
duo i l’ària els he anat cantant en
concerts i la resta, no tan complica
da, jame lamiro insitu.

Comsesentvocalment?
Còmode.L’últimaescenaésbastant
difícilpera lamajoriadels tenors, ja
que el passatge es manté molt
amuntimoltshandebaixarmigto, i
en canvi a mi em permet gaudir de
l’expressió,queésvital enòpera.

LuciadiLammermoor, aquesta
història situada a Escòcia que
parla de la rivalitat entre dos
clans i de l’amor impossible entre
Lucia i Edgardo, es va estrenar el
1835:erael finaldelbelcanto,una
frontissa cap al dramatisme. És
massateatralperavostè?
Senzillamentmirode ser real sense
preocuparme delsmoviments que
he de fer. L’òpera és difícil perquè
no et dóna la possibilitat d’actuar
bé, cal esforçarse molt més que
sent un actor de prosa perquè can
tant diem de vegades una mateixa
cosa repetidament i hemdemante
nir aquesta tensió tota l’estona. I
després hi ha l’esforç de cantar, el
cos no està en una situació natural.
Hi ha cantants que sí que aconse
gueixenmésnaturalitat i, cregui’m,
són dignes d’admiració. Més enca
ra si és una òpera estàtica com
aquesta. En el duo d’amor, Lucia i
Edgardos’abracen,jolifaigunpetó,
l’agafo una mica... però això dura
15 minuts! I tampoc no convé fer
gairecosapermirardeser real.

Segueixcapmètode?
No, no em considero un bon actor,
peròhe anatmillorant. L’Orfeuque
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Juan Diego Flórez, tenor, és Edgardo al Liceu

El tenor peruà s’estrena com a protagonistamasculí del Lucia di Lammermoor aquest divendres
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he fet a Londres va ser una bona
prova, emvaigoblidar a estonesdel
cantiemvaigdeixarportar.Plorava
en dues o tres ocasions durant la
producció, perquè estava tot molt
ben fet, no només jo, sinó l’orques
tra, els altrescantants...

Eldolorde labellesa?
Exacte.

La primera vegada que va veu
reòpera foradel seupaísva seral
Met deNovaYork, unLucia amb
AlfredoKraus.Quèenrecorda?
Que els aguts em vibraven a l’oïda.
KrausiPavarottivanserelsprimers
tenorsquevaigveurei tenenunlloc
al meu cor: Kraus pel repertori i
l’elegància,iPavarottiperlabellesa,
laveu, lacomunicació.

El seu següentpashauràde ser
unaòperadeMozart,no?
Ningú no s’entusiasma pel tenor
ambMozart, això ho tinc clar, però
ho faré, perquè m’encanta. Jo em
vaig iniciar amb Haydn i Mozart, i
sí, faré la trilogiaDaPonte i gravaré
undiscdeMozart.Ésdifícil,nocre

gui, perquè es mou sempre en una
zonamoltcentral i lamevaveudes
cansa estant a munt. Però en gau
deixomolt.

Sap que el públic de Peralada
encara vibra recordant la Mala-
gueña salerosaque li va dedicar a
Teresa Berganza? La seva veu lí
rica en un registre popular... És
conscientde l’efectequecausa?
Josemprehetingut laguitarraaca
sa però no la tocava, la vaig comen
çar a treurepelsmeus fills.Després
va arribar aquell moment en què
vaig cantar Sólo le pido a Dios a Gi
nebra i aleshores vaig incorporar la
guitarraenelsconcerts, iveigqueés
elquemésliquedaalagent.AViena
vaig cantar Bésame mucho, per
exemple. Conecbéels temescriolls
de Chabuca Granda, la ranchera
mexicana, els boleros cubans ome
xicans... i bé, el rockandroll. Fapoc
vaig interpretar Red shoes blues de
Carl Perkins en un Oktoberfest.

#tuitsdecultura
@Margo_Glantz
Margo Glantz Periodista i escriptora

Me gusta la ironía, pero
mucha gente prefiere lo literal.

@muguruzafm
Fermin Muguruza Cantant i productor

Entre totes i tots, tot. #perlarepú
blica #cup

@FilmBayona
Juan Antonio Bayona Director de cinema

La talla... Lo que Rajoy no da en
el debate no es la cara, es la talla.

@gonzalotorne
Gonzalo Torné Escriptor

Ay si nos pusiéramos a contar a los
compis que se sacaron la licenciatu
ra sin diez páginas de Kant leídas...

“Que canti, que canti”, em deien.
Vaigpujara l’escenari ihihaviauna
bandaque tocavamoltbé. I vaigco
mençar“It’soneforthemoney,two
for the show...” La gent es tornava
boja. Però és que jo vaig créixer to
cant això amb la meva banda de
rock.

Quinasatisfacció ligenera?
Ésunaltretipusdegaudi.L’òperaet
dónaunacosaque téaveureambel
sode la teva veu, ambcomarribes a
cantar aquestes coses tan maques i
difícils:sentslamúsicaentu.L’altre
ésmés en actitud evocativa, laMa
lagueña, per exemple, t’evoca Mè
xic iMàlaga, ritmesque lagent sent
comaexòticsperòqueper ami són
melodiesboniquesqueconec.

Quèescoltaacasapergaudir?
L’altre dia escoltava Rolling Stones
a l’hotel i vaig veure tot un docu
mental de Keith Richards. M’en
canta. Sóc un tenor amb ànima de
rocker, sí, encaraquem’agradamés
la música llatinoamericana perquè
s’adequamillor a la veu per cantar
ho líricament.Hi ha tangos deGar
del que són com àries de sarsuela.
Abans no hi havia tanta diferència
entre clàssic i popular: Sinatra, De
an Martin, Sammy Davis, Elvis
Presley... tots importaven laveua la
màscara, i noes cansavenmai, teni
en una tècnica que venia més aviat
de l’òpera.

Precisament, les víctimes a la
salaBataclandeParís eren segui
dors de rock. Com es va assaben
tar dels atemptats?Què li sembla
que lamúsica i lagentqueengau
deixsiguiobjectiuterrorista?
Era a Viena, a casa, però vaig haver
d’anar a cantar a París just després:
la ciutat i l’aeroport erenbuits... pe
ròlaPhilharmonieeraplena.Emva
cridar l’atenció que aquestamúsica
feta de manera tan real, és a dir, la
meravelladel concert, l’ésserhumà
pur, sense efectes, es fa indispensa
ble per a la gent que necessita un
al∙licientd’esperança.

Quèpensa que alguns cantants
cancel∙lingires?
No vull opinar, cadascú té les seves
raons,peròlavidahadeseguir,per
què si no donem arguments a
aquestagent.

Ha tingut ocasió aquest octu
bre de clausurar la reunió del
Fons Monetari Internacional a
Lima. Va aconseguir fons per al
seuprojecteSimfoniapelPerú?
Bé, no és fàcil, encara que tenia una
audiènciaidònia,comChristineLa
garde,senseanarméslluny.Elsvaig
cantar òpera, música llatina... i la
gent ballava. Ara estem concretant
una gala a Washington amb l’FMI
perrecaptar fons.!

ÀLEX GARCIA

La romanesa ElenaMoscu interpreta
la desequilibrada Lucia al Gran Teatre

Unaespecialista
enboges

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L’escenografia és
elqueés:unam
bient “nu d’ex
cessos”, en pa
raulesdel direc

tor d’escena Damiano Michie
letto, autor del recent Così fan
tutte del Liceu. Una freda torre
de vidre tallat, lloc de festa i de
mort pel qual Lucia, la protago
nista del nou títol que arriba a la
temporada de la Rambla, puja i
baixapresade ladesesperació.
Nocalresmés.Lamúsicaésel

cavall de batalla de Lucia di
Mammermoor,títolquelivasor
tir rodó aDonizetti –amb llibret
de Salvatore Cammarano–, ja
que combina magistralment el
virtuosisme vocal amb l’empen
ta dramàtica. Dirigida aquí pel
sempre fiable Marco Armiliato,
l’obra explica la història d’una
heroïna romàntica enganyada
per la seva família per casarla
ambunmilionari: el seugermàli
fa creure que el seu estimat Ed
gardo té un altre amor. I ella
s’entrega a la bogeria, estat tant
de moda a l’època belcantista,
finsalpuntdesuïcidarse.
La soprano romanesa Elena

Mosuc protagonitza amb Juan

Diego Flórez el primer reparti
ment d’aquesta producció de
l’òpera de Zuric, mentre l’altra
meitat de les funcions les assu
meixen Ismael Jordi i la grana
dinaMariaJoséMoreno.
Versada en el bel canto, Mo

suc, a qui es va poder veure aLa
traviatade l’any passat, és amés
autorad’unatesisobrelabogeria
a inicis delNovecento. “Vaigvo
ler demostrar que també la mú
sica, sensenecessitatde text,pot
mostrar la bogeria, i vaig analit
zar tres papers: Lucia, Linda di
Chamounix, i Elvira, d’I purita
ni, amb exemples de la meva
pròpiaexperiència”,diu.És llàs
tima,elsprotagonistesd’aquesta
òpera no tenen més que un duo
junts. Esclar que per tal de crear
una “unitat a escena”, afegeix la
soprano,convésempreajustarla
força de veu, i en aquest cas ella
ésquis’adaptaaldeltenorperuà.
Aquest és un dels dos títols

que el Liceu retransmetrà endi
recte a 13 països (39 a través de
Canal Mezzo). Serà el 23 de de
sembre, iespodràveureencine
mes de Catalunya, igual que I
Capuleti e iMontecchiel junydel
2016.D’altrabanda,elpúblicpo
drà fer preguntes als artistes el
dia16alFoyerdelLiceu(19h): hi
seranFlórez,Mosuc iArmiliato.

ÀLEX GARCIA

Armiliato,Mosuc, Flórez, Jordi iMoreno a l’escenografia

UN DONIZETTI COMPLEX

“Emsentocòmode
enelpaperd’Edgardo;
empermetgaudir
del’expressióa l’opera”

PARÍS DESPRÉS DELS ATEMPTATS

“Calcontinuarcantant;
cancel∙largiressuposa
donarargumentsals
terroristes”

Belcantisme excels

Esdeveniment important el que
es prepara al Liceu aquesta
setmana entrant, amb l’actua
ció del tenor peruà de fama
universal Juan Diego Flórez,
tants cops aclamat al Liceu per
les seves creacions impecables

d’un belcantisme excels i d’una
qualitat vocal fora de tota com
paració en el moment actual.
D’altra banda, Flórez ha tingut
un detall especialment impor
tant en oferir al Liceu l’oportu
nitat d’escoltar la primera ve
gada que canta l’òpera de Gae
tano Donizetti Lucia di
Lammermoor, una de les obres
més valorades del repertori del
bel canto italià i que Flórez no
havia interpretat encara fins

ara. Aquesta òpera es unamica
més forta que altres títols
d’aquest compositor fins ara
abordats pel tenor, i suposa un
eixamplament del seu repertori
amb un títol que sens dubte
repetirà moltes vegades en
altres teatres que, no tan afor
tunats com el Liceu, hauran
d’esperar l’ocasió d’escoltarlo
fent d’Edgardo, el personatge
que Donizetti va crear per
donar més possibilitats als

tenors del seu temps. Era
una època en què les òperes
romàntiques estaven enmans
de les prime donne, que nor
malment solien cantar amb
gran esplendor els finals de les
òperes amb un dramatisme
imposat per la moda dels dra
mes amb final tràgic. Juan
Diego Flórez ens en farà sens
dubte una interpretació modè
lica com la figura belcantista
eminent que és avui dia.

ANÀLISI

Roger Alier


