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Un ‘Macbeth’ senseèpoca i enblanc
inegreobre la temporadadelLiceu
Ludovic Tézier protagonitza ambMartina Serafin la producció de Christof Loy

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

“Als qui diguin que aquesta òpera
portamala sort noels feucas.Ésun
Verdi descomunal i meravellós”.
Així cridava ahir el baríton Luca
Salsiaassistiralesonzerepresenta-
cions d’aquest majestuós Macbeth
amb què el Liceu inaugura la tem-
porada divendres –fins al dia 23– i
que ell protagonitza en el segon re-
partiment. La superstició sobre el
sanguinari títol de Shakespeare,
una de les obres més potents i tea-
trals de Verdi, és, lògicament, cosa
d’Itàlia. O és que potser el diabòlic
esperitdeLadyMacbeth foragitarà
els transeüntsde laRambla?
Per començar, la posada enesce-

na d’aquesta producció que arriba
directament de Ginebra a tall de
contribuciófinala l’anyShakespea-
reiqueestàconcebudaperChristof

Loy (Il turco in Italia, Arabella) és
prou intensa. El reggista alemany
recrea un ambient atemporal, abs-
tracte, immens i impressionant ba-
sant-seenelblancielnegre,ésadir:
el bé i el mal. El castell de Cawdor

del’EscòciadeShakespeareescon-
verteix aquí en Manderley, escali-
nata inclosa. La Rebecca de Hitch-
cockésel seupuntdepartida.
“Ésenunespaiexagerat i surrea-

lista que encaixen bé els contrastos
–apuntavaelbarítonLudovicTézi-

seva popular trilogia, sinó enMac-
beth. “És aquí on utilitza les veus
de manera extrema, amb exigèn-
cies espectacularsper al baríton i la
soprano”.
És cert que Verdi volia de les so-

pranosunaveu lletja?
“Sí,peròlaveud’unaéslaqueés”,

respon resignada la russa Tatiana
Serjan, que dóna vida a LadyMac-
beth en el segon repartiment. “Que
com s’aconsegueix? Doncs combi-
nant la dinàmica i les paraules, i
cantant sotto voce, com bé escrivia
Verdiperobtenirveusmístiques”.
“Efectivament”, afegeix la pro-

tagonista del primer repartiment,
MartinaSerafin.“Verdivoliadesta-
carelcaràcterfoscimalvatd’aquest
personatgequeensarrossegaa l’in-
fern.Voliaunaveumésaspra”.
I aquí intervé l’estel·lar Tézier,

quedebuta enel paper, com també
fa Serafin. “Com que sóc francès,
sóc comprensiu amb la traducció:
una voce bruta per mi no significa
una veu lletja, sinóuna veu enbrut,
mineral,natural,noacadèmica,una
micacoml’aigua, una sonoritat que

ens acosta a la veritat huma-
na que Verdi no va deixar
maideperseguiral’escenari.
Aquestaobrademanaalsba-
rítons uns colors molt exi-
gents, i també és important
buscar el text de Shakespea-
re, una gran font d’inspira-
ció. Diria que és útil pensar
més a recitar i no tant a can-
tar,quetambé,sobretotenel
bel canto que sorgeix quan
mor Lady Macbeth... no és
casualqueellcomenciacan-
tarbéquanella janohiés”.
La Simfònica del Liceu

posarà al faristol la segona
versió francesa de Verdi del
1865, vuit anysdesprésd’ha-
ver estrenat aFlorència. Pe-
rò la producció que arriba

aquí prescindeix dels tres ballets
d’aquesta versió –tot i que sí que hi
ha cos de ball a l’Ondine e Silfidi– i
també del cor triomfal final, aca-
bantamblamortdeMacbeth.
Totapunt,doncs,peraunaestre-

na a la qual s’espera que vagi elmi-
nistre de Cultura. Ahir el director
generaldelteatre,RogerGuasch,va
anunciarunnouplaestratègic “ide
sostenibilitat”ques’estàtraçantper
al 2017-2021, i que intenta cobrir el
dèficit estructural del coliseu. Això
sí, es va congratular d’haver tancat
la temporada anterior amb equili-
bri econòmic–amb2,8milionsmés
d’ingressosqueel2014-2015–iamb
una ocupació del 88,7%, 4,4 punts
mésque l’anyanterior.!

ElLiceuprepara
unplaperal2021 ies
congratulaperquè
tancalatemporada
ambun89%d’ocupació

er, l’estrella del repartiment–. Per-
què si poses en escena una bogeria
com aquesta en un espai natural es
creaunadistorsióvisual”.
I Christina Scheppelmann, la di-

rectora artística del Liceu, afegia:
“Loy treballamolt al detall, comen-
çant sempreper lamúsica. Ihacre-
at un espai que quadra amb la uni-
versalitat del tema: l’ambició i la
condició humana. Elmés fascinant
és la força teatral que hi ha en Sha-
kespeareienVerdi, icomLoylauti-
litza per narrar la història amb
imatgesmés comprensibles que les
llunyanesescenamedievals”.
PeròcomsentenciavaahirGiam-

paolo Bisanti, el director musical
d’aquesta òpera, “Verdi es fa amb
les veus. És elmés important”. I en
aquestsentit,peralmestremilanès,
l’evolució estilística de l’autor
deRigoletto, Il trovatore iLatravia-
tanotrobaelseulímitenaquesta, la

Les evocadores
postals escollides
per Jordi Bernadó

!L’associacióAmicsdel
Liceucelebrael seu30è
aniversari i els25anysde
l’ediciódel llibrequeedita
de la temporadad’òpera
ambuninsòlit il·lustrador:
el fotògrafJordiBernadó
(Lleida, 1966),quehaoptat
perunasoluciógràfica
moltoriginalques’exposa
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El violinista Leonidas Kavakos
(Atenes, 1966) desembarca avui al
Palau de la Música amb la integral
deSonatesperaviolí i pianodeBee-
thoven que interpretarà en tres en-
treguesambl’italiàEnricoPace(Ri-
mini,1967).Elprojecte,ambundels
intèrprets predilectes del Palau,
continuarà al gener i la temporada
2017-2018.Demomentavuis’escol-
taran la segona, tercera, sisena i se-
tenadelgenideBonn.
“És gràcies a Beethoven que les

sonates per a piano i violí passen a
ser sonates per a violí i piano”, deia

ahir Kavakos, que s’ha convertit en
una referència pel que fa a les ver-
sionsd’aquestes peces. “EnMozart
elviolíerasecundari...peròBeetho-
ven tot el que tocava ho duia més
enllàdels límits. Iaixò influeixen la
resta de compositors, malgrat que
lamajoria erenpianistes i tendiena
escriurepensanten l’instrument”.
“És remarcable que sent bastant

curtelperíodequetranscorreentre
laprimerasonata i l’última,uns tres
lustres, la manera que Beethoven
les compon canvia moltíssim. No
nomésacada instrument, sinóen la
forma de la sonata. Espanta una
mica comparar l’opus 12, la núm. 2,

amb la sonata Kreutzer: la primera
és com una tocata, lleugera i fàcil,
peròKreutzer és comun sol instru-
ment, ambmoltamésdinàmica.
Encara que al Palau tocarà un

Stradivarius,Kavakos tédosviolins
del lutier David Bagué: “El conec
des de fa temps, som amics. És un
homequetél’habilitatdeferinstru-
ments ambun so antic ja d’entrada,
cosa que els fa molt especials. Però
hihaunadimensióqueningúnopot
superar: el temps. El temps aporta
aquesta dimensió extra que és la
vibració, per això els instruments
del segleXVIII són insuperables”.
És positiva tanta presència de

Beethoven al Palau? “No pots can-
sar-se d’escoltar-lo: tot el desenvo-
lupamenthumàestàcontingutenla
sevamúsica”. Iacaba:“Sabemquea
la sevaèpocahihaviacompositors i
virtuososqueentretenienelpúblic,
peròBeethoventeniaunadimensió
espiritual, i com a intèrpret el que
has de fer és comprendre el signifi-
catde les sevesnotes”.!

LeonidasKavakos
comença la integral
de Beethoven al Palau
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L’amistat amb
el lutier català.
Kavakos tocarà avui
un Stradivarius, si bé
té un parell de violins
del lutier català David
Bagué, del qual lloa
l’“habilitat de crear
instruments que ja
d’entrada tenen
un so antic”

L’evocació deMacbeth

aquestmesa lagaleria
Senda:nofacapde les fotos
queevoquencadaòpera
sinóquerecorreapostals
antiguesquefauntemps
querecull. “Lameva idea
noéscrearunsímbolde
cadaòpera, sinóundiàleg,
deixant lecturesobertes”.
Coméshabitual, el llibre
recorretambéapersona-
litatsalienesa l’òperaper
comentarcadatítol, en
aquestcasgentcomPau
Gasol (quenovadubtara
escollirDonGiovanni), o
l’actriuÁngelaMolina.


