
MARTA CERVERA
BARCELONA

La veu privilegiada del tenor peruà 
Juan Diego Flórez (Lima, 1973) tor-
narà a sonar avui al Palau de la Mú-
sica Catalana en un concert d’àries 
d’òpera i música popular italiana, 
amb clàssics com Arrivederci Roma i O 
sole mio, que ha gravat en el seu novè 
disc en solitari. Feia 10 anys que el te-
nor belcantista de referència no actu-
ava al Palau.

–¿Què ha determinat l’elecció del 
programa? 
–Per una part hi ha les ganes de pre-
sentar el meu últim disc, però sóc 
conscient que no puc cantar només 
això. Sóc un cantant d’òpera i m’agra-
da anar variant el repertori. En aques-
ta ocasió, a la primera part cantaré 
àries de Gounod, Massenet i Mozart. 
Fa temps que no interpreto res de Mo-
zart i tenia certa nostàlgia. A la sego-
na, cançons italianes i Rossini.

–Sempre ha brillat en la seva carrera. 
¿Va néixer amb estrella? 
–He tingut bona estrella, ho admeto. 
Però tot té una base i la meva és la pre-
paració que vaig adquirir quan vaig 
entrar a estudiar al conservatori. Ai-
xò em va permetre poder aprofitar les 
oportunitats quan van arribar.

–A aquestes altures, ¿hi ha alguna co-
sa que l’espanti? 
–No m’espanta res. Vaig començar 
molt amunt i sempre he hagut de 
mantenir el llistó alt, així que m’he 
acostumat a un ritme de treball fort. 
La pressió és una cosa que porto incor-
porada des que vaig començar, for-
ma part de mi des que vaig deixar el 

Perú el 1993 per anar a estudiar a Fi-
ladèlfia.

–El 2011 va fundar Simfonia pel Perú, 
fundació que ajuda al desenvolupa-
ment de nens i joves humils a través 
de la música i que ha rebut el premi del 
Fòrum Econòmic Mundial. 
–Bé, que hagi sigut premiada no sig-
nifica que deixi d’haver-hi proble-
mes i dificultats. En aquests quatre 
primers anys hem realitzat una bo-

na feina, però no ens podem relaxar. 
La música és un element integrador 
molt important i s’ha d’ampliar la se-
va influència al món. Està comprovat 
que la música et fa més bon estudi-
ant. En el futur hem d’ampliar la nos-
tra influència als col·legis i s’han de 
desenvolupar més totes les possibili-
tats que ofereix el format digital.

–¿Com ha canviat el món de l’òpera 
amb la tecnologia? 
–La tecnologia és vital. A mi m’ajuda 

perquè em permet accedir amb facili-
tat a qualsevol versió. També la utilit-
zo per gravar-me en les meves repre-
sentacions amb un petit dispositiu 
que porto a la butxaca. Després, acos-
tumo a escoltar-lo per adonar-me de 
possibles errors i millorar. 

–A Barcelona coincidirà amb Gregory 
Kunde, amb qui ha cantat diverses 
vegades. En aquesta ocasió, actuen 
en llocs diferents. ¿Hi ha molta rivali-
tat entre vostès? 
–En absolut. És un amic. Vam coinci-
dir al Festival de Pesaro cantant Otello. 
I una altra vegada quan vaig cantar 
l’òpera de Rossini a la Scala.

–¿No hi ha tanta competència en la lí-
rica com es comenta? 
–Jo no he sentit mai la competència. 
De fet, en la meva carrera, durant 
molt temps no he tingut competèn-
cia, sobretot en Rossini, encara que 
ara ja hi ha més cantants rossinians 
molt bons. 

–¿Les enveges són pura llegenda? 
–Potser n’hi ha més entre sopranos 
i mezzos. El que sí que abunda són 
els problemes que els cantants joves 
tenen amb els directors d’escena i 
d’orquestra. Com que són joves i es-
tan més indefensos, alguns descarre-
guen en ells les seves ganes de lluir-
se ells mateixos i el seu poder davant 
els altres.

–¿Quins són els seus pròxims reptes? 
–A Salzburg m’espera Il templario, d’Ot-
to Nicolai, i he de preparar Werther, de 
Jules Massenet, i Els hugonots, de Gi-
acomo Meyerbeer. Tinc molt per es-
tudiar. H

«He tingut bona 
estrella, però tot té 
una base i la meva 
és la preparació 
que vaig adquirir 
al conservatori»

«No he sentit mai 
la competència»
JUAN DIEGO FLÓREZ  Tenor, porta la cançó popular italiana al Palau 

Gregory Kunde (esquerra) 
i Juan Diego Flórez, amb 
Olga Peretyatko, durant una 
funció de l’‘Otello’ rossinià
a la Scala, l’estiu passat.

Llucifer obre el ‘Cabaret maldito’
3El xou que arriba al Port Vell combina números circenses, humor i confessions sexuals

OLGA PEREDA
MADRID

Benvinguts a la casa de Llucifer, un 
regne de la luxúria només apte per 
a adults pel qual desfilen pallassos 
transvestits, nans viciosos i mada-
mes depravades, entre altres éssers. 
Som a Cabaret maldito, el tercer es-
pectacle de la companyia Circo de 
los Horrores, que desembarca avui 
al Port Vell de Barcelona, on estarà 
fins al 13 de març.
 El mestre de cerimònies és Llu-
cifer, àlter ego de Suso Silva, cre-
ador de la companyia. «Als espec-
tadors els intento atraure al meu 
costat fosc. Ofereixo sexe, luxúria, 

fama i poder a canvi que em ven-
guin la seva ànima. L’infern no és 
un mal lloc per viure: no hi ha nor-
mes ni polítics. Només pecats capi-
tals. S’ha de viure intensament per-
què el temps és or», diu aquest ga-
llec de 54 anys que va iniciar la seva 
carrera com a mim i que sempre ha 
defensat la revitalització del circ (el 
2003 va obtenir el Premio Nacional 
de Circo). «Des dels anys 80, jo ja sa-
bia que el circ s’havia d’actualitzar. 
S’ha d’atraure els joves, donar-los 
coses diferents, humor i escenogra-
fia. Alguna cosa diferent del que és 
tradicional. Transportar-los a un al-
tre món», afegeix.

ESTRENA DE LA COMPANYIA CIRCO DE LOS HORRORES

 Després dels dos espectacles an-
teriors (Circo de los horrores i Manico-
mio), Cabaret maldito (un gegantesc 
espectacle on treballen uns 30 artis-
tes a la carpa i 15 persones més a fo-
ra) és un «xut d’adrenalina», en pa-
raules del director. «El públic ha de 
venir amb la ment oberta. Perquè 
som bàrbars i els rebentarem a ria-
lles. La meva missió consisteix a des-
inhibir la gent. Per a això, trec un 
confessionari negre on parlem de 
tot, incloses les tendències sexuals. 
La reacció de la gent és sorprenent. 
Tenim una legió de fidels especta-
dors. Els que són nous triguen més a 
entrar en el xou, però al cap de pocs 

«S’ha d’actualitzar 
el circ, atraure els joves 
donant-los coses 
diferents», explica el 
director, Suso Silva

Presentació dels personatges de 
‘Cabaret maldito’, ahir al Port Vell.
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minuts entenen de què anem i ho 
disfruten», explica Silva, que té tres 
espectacles ara mateix de gira per 
mig món, des dels Estats Units fins a 
l’Amèrica Llatina, passant per Euro-
pa. «El truc està que fem teràpia de 
riure. Ens riem de tot. Dono molta 
canya als espectadors. I també a mi 
mateix», afegeix Silva, que està una 
hora per maquillar-se com a Lluci-
fer.
 Amb una estètica molt cuida-
da, Cabaret maldito té la seva força 
en la paraula. Però també en l’as-
pecte purament físic, en uns núme-
ros circenses molt potents que in-
clouen des d’un tango amb patins 
fins a contorsions inimaginables. 
«Compte, no som el Cirque du So-
leil», adverteix el creador de la com-
panyia.

PLE CADA DIA /  En el seu pas per 
Madrid, el xou ha omplert cada dia 
les 800 butaques de la carpa. «El nos-
tre secret són els preus assequibles. 
Per això tothom ve a veure’ns. La 

crisi econòmica tan brutal que ha 
tingut Espanya no l’hem notat gai-
re, però, precisament, perquè ens 
hem adaptat a la butxaca dels nos-
tres espectadors. I això que, de cada 
entrada, el 21% és per a Hisenda», 
subratlla el director, que demana al 
ministre Cristóbal Montoro que va-
gi a veure l’espectacle. «El posaré al 
confessionari i li preguntaré pels 
seus pecadets», riu, i afegeix que a 
qui no li agradaria veure a la carpa 
seria cap membre de la Conferència 
Episcopal. «Quin horror. Aquests sí 
que fan por». Malgrat tenir Llucifer 
com a mestre de cerimònies, Caba-
ret maldito no és un muntatge irre-
verent. «No fem cap al·lusió a l’Es-
glésia», adverteix.
 Silva ja està pensant en el se-
güent espectacle que muntarà, del 
qual no dóna ni mitja pista per te-
mor al pirateig. Es confessa com un 
addicte al seu ofici, encara que ell 
(que viu en una caravana, amb la se-
va família) no ho anomena feina, si-
nó «una manera de viure». H

JORDI COTRINA
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El veterà cantant nord-americà Gre-
gory Kunde (Kankakee, Illinois, 1954) 
torna avui al Liceu. Després de brillar 
l’estiu passat amb l’Otello de Verdi a 
Peralada, el tenor demostrarà la ver-
satilitat de la seva impressionant veu 
interpretant el gelós moro a l’òpe-
ra de Rossini en versió concert. Molt 
pocs cantants posseeixen aquesta 
capacitat per adaptar-se a registres 
tan diferents. Aquesta vegada, l’Or-
questra del Gran Teatre estarà dirigi-
da per Christopher Franklin i comp-
tarà amb un sòlid repartiment, amb 
Jessica Pratt (Desdèmona), Dimitri 
Korchak (Roderic) i Yijie Shi (Iago), en-
tre altres. Només  se’n celebraran du-
es funcions, avui i el 6 de febrer.

–Entre la famosa versió de Verdi i la 
menys representada de Rossini, ¿al-
guna preferència? 
–Disfruto molt amb totes dues. No sé 
per què molta gent tendeix a pensar 
que la de Rossini és més fàcil. Vocal-
ment suposa un repte. Amb l’Otello de 
Rossini passa el mateix que amb les 
seves òperes El barber de Sevilla i la Ce-
nerentola: semblen fàcils de cantar pe-
rò no ho són en absolut. En el reper-
tori belcantista cada òpera té tram-
pes i obstacles que has de superar. La 
coloratura és un art. Rossini no té res 
de fàcil.

–¿Quant li deu a aquest compositor 
i a aquesta obra, que va significar el 
principi del seu renaixement com a 
cantant el 2007?
–¡Uf! Rossini ha format una increïble 
part de la meva vida durant 20 anys. 
Encara que no de manera exclusiva, 

em vaig dedicar a la seva música en 
cos i ànima. La meva carrera va res-
sorgir gràcies a ell. Li dec molt a Ros-
sini, ha sigut un compositor clau per 
a mi.

–La seva vida ha estat plena de rep-
tes i no només en l’aspecte artístic. 
Ni el càncer que li van diagnosticar 
el 1994 va frenar la seva carrera. Re-
centment tampoc ha permès que un 
turmell trencat l’apartés del seu de-

but com a Samsó a València. La seva 
vida és de pel·lícula… 
–He tingut una vida increïble, sí. El 
camí recorregut fins ara ha sigut im-
pressionant i, la veritat, tinc ganes de 
veure què em depara el futur. Hi ha 
material per rodar una pel·lícula, sí. 
¿M’ajuda a buscar productors? Em 
pregunto qui podria interpretar-me.

–¿Cantar una òpera en concert res-
ta màgia? 
–Sempre és millor veure una òpera 

escenificada, però he cantat l’Otello de 
Rossini en concert abans i funciona 
molt bé. A més a més, al Liceu comp-
tem amb un magnífic repartiment.

–En els últims cinc anys ha incorpo-
rat 15 rols nous al seu repertori. ¿Quin 
és el secret? 
–El meu cervell està cada vegada més 
saturat però crec que encara conser-
vo espai suficient per afegir-hi alguns 
papers més. 

–L’experiència és un grau, i mantenir 
la reputació, un deure. ¿Com gestio-
na la pressió? 
–Amb una carrera de 30 anys, l’expe-
riència precisament és el que m’aju-
da a disminuir la pressió. Com més 
has viscut, més fàcil és entendre de-
terminats personatges. Després de 
cantar Manon Lescaut m’espera Idome-
neo, que vaig cantar per última vega-
da fa sis anys. L’òpera parla de la rela-
ció d’un pare amb la seva filla. No ho 
pots abordar igual si saps el que això 
significa.

–¿Quant temps més el veurem can-
tant l’Otello rossinià?
–Penso deixar de cantar Rossini du-
rant un temps, així que qui vulgui 
sentir-me que ho aprofiti ara.

–Mentre vostè canti al Liceu, el seu 
col·lega Juan Diego Flórez serà al Pa-
lau. ¿Són tan amics com ell diu? 
–Sens dubte. Per sort, tinc molts 
amics en el món de l’òpera, tots te-
nors. Tinc molt bons records de les 
vegades que hem coincidit. L’última 
vegada va ser a la Scala de Milà l’estiu 
passat. Amb l’Otello de Rossini, preci-
sament. H

«El meu cervell està 
cada vegada més 
saturat, però encara 
conservo espai 
per afegir-hi alguns 
papers més»

«Vaig ressorgir 
gràcies a Rossini»
GREGORY KUNDE  Tenor, protagonitza al Liceu l’‘Otello’ rossinià 


