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Amb la presència in
condicional al Bach
celona des de la pri
mera edició, el direc
tor d’orquestra Ton

Koopman ha contribuït amb es
creix a posicionar en un temps rè
cord aquest festival entorn de la fi
guradeJohannSebastianBach.Bé,
també hi ha ajudat el nom, divertit,
quelivanposarelscreadors,Daniel
Tarrida i Pau Jorquera, que atreu
propis i estranys a la causa bachia
na. DemàKoopmantornaainaugu
rar aquesta cita musical barceloni
na (sala OriolMartorell de L’Audi
tori,20h),peròaquestavegadaamb
un intèrpret amb qui l’uneix més
queuna llarga amistat, el baixbarí
ton alemany Klaus Mertens, un
altre especialista en Bach que amb
67 anys mostra una capacitat vocal
impecable. La conversa telefònica
l’enganxa a casa, en una població
properaaBonn.

Vostè ha gravat la integral de
l’obra de Bach, una cosa gens co
muna tractantse d’un intèrpret.
És més usual en un director o un
conjunt barroc. Què és el que fa
tanespecialBachvocalment?
El meu interès pel més gran dels
compositors, ja que així és compo
dem anomenar el pare, Johann
Sebastian, va començar a una
edat molt primerenca. Devia tenir
10 anys. A casa hi havia elapés, i
també el seu Oratori de Nadal, una
produccióqueescoltavaatotahora.
No sé per què, però estava fascinat.
A més a més, aleshores el cantava
unbaixquem’interessavamolt, Ja
kobStämpfli, que semprevaig tenir
comaexempledelamaneracorrec
ta de cantar i interpretar Bach. I
quanvaig començar a estudiar cant
i música vaig entrar molt aviat en
contacte amb Bach, sobretot amb
l’àriaGrosserHerrd’aquest oratori.
M’ho vaig passar molt bé cantant
la. Val a dir que Bach va trobar la
combinació perfecta entre text i
música. Això era el més al∙lucinant
de les seves composicions, i és el
quem’agradamés,ésadir, lamane
ra comels posa en perfecte contac
te. També m’agraden Telemann i
Händel, sí, però ningú no ha acon
seguit ferhocomBach.

Aquella fascinació tenia a veu
reamblesmatemàtiques?
Les matemàtiques no eren la meva
assignatura preferida, tot i que sé
que hi ha aquesta combinació en
Bach. Però no és la raómés impor

tant del seu èxit. Per mi aquesta
simbiosi que ell aconsegueix funci
onademaneraautomàtica.

Totalaintegral l’hagravatamb
Koopman. És una cosa que es pot
planejarohad’anarsorgint?
Vaig entrar en contacte ambKoop
man i la seva dona fa 30 anys, ja.
Sens dubte, és un gran esdeveni
ment gravar les obres completes, ja
que dónes la possibilitat a altres de
conèixerho tot, de definir aquest
tot. Peròquanvamcomençaragra
var no sabíem que ho completarí
em. La cosa va anar creixent. Vam
veurequehihaviaentesa,funciona
va bé entre nosaltres, compartíem
les mateixes expectatives. I, a més,
hihaviaunagransimpatia iamistat,
cosa rara almón de lamúsica. Avui
lagentd’èxitnoméstéinterèsades
envolupar la sevapròpiacarrera.

Li costa interpretar Bach amb
formacions modernes tenint
aquest bagatge sensible i histori
cistadeKoopman?
Bé, pensi que tinc 200 discos gra
vats i que el meu repertori inclou
des deMonteverdi fins a la música
contemporània.

PeròquanestractadeBach?
Les grans orquestres simfòniques
també són molt sensibles; s’han
preocupatperlamaneradetocarlo
correctament. Les principals sem
pre conviden Koopman perquè els
n’ensenyi. Passa elmateix aAlema
nya: la Filharmònica deMunic o la
deBerlínelconvidenperveurecom
caltocarBach,Händel,Haydn,Mo
zart. S’aturen en el clàssic; Koop
mannofaBrahmsniMendelssohn.

I quin és el quid de la qüestió?
Quinsconsellsdóna?

L’articulació correcta és molt im
portant, per exemple. L’entonació,
també. I per Koopman és crucial la
manera d’interpretar el text. Tot
i que és holandès, parla alemany i
sempre busca lamanera de cantar
lo correctament.Tébones idees so
brecomcalparlar,pronunciar...

Ha treballat amb molts altres
directors, comNikolausHarnon
court,mort fapoc.
És una pèrdua enorme. La seva va
serunarevolucióenl’artdela inter
pretació, en totes les facetes. Però
treballavad’una altramanera.Amb
ell vaig feruna sèriede concerts so
breobresdeSchubertquerarament
es toquen,difícilsdecantar,peròell
tenia un gran coneixement sobre
les circumstàncies, les paraules...
Hosabiatotsobrecomespodiafera
laperfecció. Semblavaquehovivia.

Vostè fa 80 concerts a l’any. I
continuagravantcedés.Perquèli
agradentantelsmicròfons?
Ésunabonapregunta,amoltsnoels
agrada enregistrar. Suposo que en
caixaambelmeucaràcterportarles
cosesa laperfecció.

Icomesretiraunperfeccionis
taamblasevatècnicaenvejable?
Treballar la tècnica t’allarga lavida,
això és evident. Tinc un coach que
em controla la veu. És un amic que
emconeixbé,tambécomapersona,
un pianista que en sap, de música.
Moltscol∙leguesmeushanacabat la
carrera fa un parell d’anys. Però
jo m’ho passo bé en la meva pro
fessió i estic agraït de poder conti
nuarcantant.Ésunaqüestiódecom
veuslatevaprofessió;siésunafeina

dura o una cosa de què gaudeixes.
La idea de Bachcelona l’inspi

ra?Quècantaràdemà?
La idea és bonica: instal∙lar en
aquesta bella ciutat un festival
Bach. Ielnomésmoltdivertit.Tinc
ganes de veure què significa real
ment. Tot just arribar al Prat sem
prem’envaeixunsentimentvacaci
onal:m’encantaanaralmercat,visi
tar edificis. El programa que farem
és ampli: Händel per començar,
amb obra instrumental i la cantata
Dalla guerra amorosa que va com
pondre en la primera estada a Ro
ma;hihauràBach,lògicament,iuna
peçamoltmacadelseufillCarlPhi
lipp Emanuel, on es veu la frontera
entrebarroc i inicidelclassicisme.I
tenimMozarti lescançonsangleses
deHaydn:acabaremambtresdeles
quevaescriureperaveui triodepi
ano, tot i que aquí només tenimdos
clavicèmbals iun fantàstic fortepi
anooriginal, així queho faremamb
això. I també tenim un petit orgue.
Es poden fer moltes combinacions
amb aquests teclats. Mozart va es
criure per a la rara combinació de
clavicèmbal i fortepiano.c

BACHCELONA

KlausMertens viu en una població a prop de Bonn i es defineix a ell mateix com un perfeccionista

“Ningúha combinatmai
text imúsica comBach”

Klaus Mertens, baríton, actua demà al festival Bachcelona
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“No ho vamplanejar,
però ambKoopman
vam acabar gravant la
integral total de Bach”

EL SEU DEBUT AL BACHCELONA

“La idea és bonica,
i el nom, divertit; tinc
ganes de veure què
significa realment”

ENTREVISTA

Enginysmecànics
Die zauberflöte
(La flautamàgica)
Intèrprets:MaureenMcKay;
Allan Clayton; Olga Pudova;
Dmitry Ivashchenko; Dominik
Köninger; Julia Giebel. Cor i
Orquestra Simfònica del GTL
Direcciómusical:Henrik Násási
Direcció escènica:Barrie Kosky
i Suzanne Andrade
Producció:Komische Oper
Berlin
Lloc i data:Liceu (18/VII/2016)

ROGER ALIER

Encara recordo com es feia La

flauta màgica al Liceu, les po
ques vegades que es feia: un es
cenari pelat, sense res més que
unes pobres projeccions al fons
de l’escena, i cap element de tot
el que ha fet tan popular aquesta
òpera arreu delmón: citem a tall
d’exemple que llavors no hi ha
via cap dels animalons que es
deixen seduir per la flauta de
Tamino, ni tampoc cap dels
molts elementsmàgics dels per
sonatges. Encara recordo un es
pectador de les funcions de l’any
1965 que em va preguntar: “Qui
na és l’ària més maca d’aquesta
òpera?”, perquè òbviament es
volia saltar tota la resta de l’obra.
Ara hempassat a l’altra banda:

una Flauta màgica plena d’imat
ges, cors i cames voladores, ani
malons de tota mena (fins i tot
ocellots amenaçadors i esquelè
tics) i un moviment continu
d’engranatges i figures (amb ca
mes i sense), sovint penjats del
fons de l’escenari, tot i que els
protagonistes a vegades circu
len per l’escena. I tot plegat
amanit amb unes veus totes de
notable qualitat i amb la perfec
ta integració de l’orquestra,
molt ben dirigida, i del cor del
Liceu, d’impecable qualitat. Un
luxe afegit: els tres nens del
Tölzer Knabenchor, entitat que
forma especialistes en aquests
papers.
El més notable podríem dir

que és el baix Dmitry Ivash
chenko en el paper de Sarastro,
ambqualitat i autoritat vocal (no
gaire escènica, però); una Reina

de laNit que compleix bé amb el
seu paper endiablat, i un Tami
no ben cantat pel tenor anglès
Allan Clayton, amb intervenci
ons francament remarcables.
Amb un timbre molt adequat
per al paper va cantar la també
debutant al nostre teatre Mau
reen McKay en el paper de Pa
mina. La sopranonordamerica
na vinculada a la Komische
Oper de Berlín va fer l’ària amb
una elegància més que notable.
Igualment, cal destacar el gra

ciós Papageno, el baríton ale
many Dominik Köninger, tam
bé, com gairebé tots, debutant al
Liceu i que tenia un gat (dibui
xat!) que el seguia a tot arreu i de
tant en tant rebia moixaines del
seu amo.
No se sapper què la Papagena,

l’alemanya Julia Giebel, sortia
vestida de gran luxe, molt més

que no pas la Reina de la Nit,
cantada amb eficàcia per la rus
sa Olga Pudova. De veu millor
que la que habitualment sol te
nir el seu personatge, el Monós
tatos de l’alemany Peter Renz.
Ben coordinades les tres Dames
de la Reina.
El públic va riure una mica en

les escenes en què apareixien
cames afegides a algun perso
natge, però, pel que sembla, va
estar molt atent a tota l’obra i va
acabar ambunaplaudimentper
llongat que va fer sortir director
i companyia sencera, incloent
hi els responsables de la posada
en escena, dues vegades.
Molta gent pensava queno era

La flauta màgica de tota la vida,
però sí un divertimento estival
molt afortunat. Cap cantant del
país, curiosament, si exceptuem
el cor del Liceu.c
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