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Primera fila    icult
Una estrena excepcional   

MARTA CERVERA
BARCELONA 

E
lektra, la tragèdia de Sòfo-
cles que el tàndem format 
pel compositor Richard 
Strauss i el poeta Hugo von 

Hofmannsthal va convertir en òpe-
ra, torna al Liceu del 7 al 23 de de-
sembre amb l’última producció de 
l’enyorat mestre Patrice Chéreau. El 
coliseu barceloní reuneix pràctica-
ment el mateix repartiment que va 
estrenar aquesta versió de l’òpera 
més expressionista de Strauss al fes-
tival d’Ais de Provença. L’aclamat 
muntatge, en què els personatges de 

Del mite al liceu

‘Elektra’
Evelyn Herlitzius i Waltraud  
Meier protagonitzen la impactant 
producció del desaparegut Chéreau

El coliseu barceloní reuneix gairebé  
el mateix repartiment que va estrenar 
aquesta versió de l’òpera de Strauss

la mitologia grega vesteixen amb ro-
ba contemporània, impacta per la 
profunditat i veritat amb què s’abor-
da el drama.
 L’espectacle, coproduït pel Li-
ceu, ha entusiasmat tant el públic 
com la crítica des de la seva estrena 
fa tres anys. «És la primera vegada 
que un muntatge operístic de Ché-
reau s’estrena a Espanya. Serà un 
magnífic tribut», assenyala Vincent 
Huguet, que va treballar d’assis-
tent del desaparegut director fran-
cès (va morir el 2013 d’un càncer de 
pulmó) i s’encarrega de la reposi-
ció. «Retrobar-nos tots els que vam 
muntar l’obra per primera vegada 
serà com seguir mantenint l’espe-
rit de Chéreau a través d’aquest es-
pectacle. És la nostra missió i no és 
fàcil. Cada vegada que representem 
Elektra en un nou escenari, inten-
tem transmetre la mateixa intensi-
tat que quan la vam muntar la pri-
mera vegada amb ell».

ELS PROTAGONISTES / La soprano dra-
màtica Evelyn Herlitzius (Elektra), 
la mezzo wagneriana Waltraud Me-
ier (Klytämnestra, mare d’Elektra) i 
la soprano canadenca Adrianne Pi-
eczonka (Chrysothemis, germana 
d’Elektra) lideren el repartiment 

Evelyn Herlitzius (centre), 
en un moment d’‘Elektra’ 
en la seva estrena.
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juntament amb Tom Randle (Ae-
gisth), Alan Held (Orest) i Franz Ma-
zura (un baix baríton de 92 anys que 
interpreta el preceptor d’Orest). «Re-
presentar aquesta obra és el millor 
homenatge que podem retre a Ché-
reau, un creador que mai donava res 
per fet. Ell partia de zero en cada 
obra. No feia judicis previs, s’encara-
va amb cada personatge com si fos la 
primera vegada que el veia, per pe-
netrar-hi», recorda Herlitzius, l’Elek-
tra de la qual ja s’ha convertit en tot 
un referent. Chéreau convidava a 
participar d’aquesta recerca els in-
tèrprets, amb els quals mantenia 
llargues converses.

MÚSICA, RITME I DANSA / La soprano sub-
ratlla que el mestre francès «tenia 
un gran sentit del ritme, no només 
musical; era capaç d’intuir la pul-
sió de la pròpia vida i escenificar-
la». I afegeix: «No he vist cap direc-
tor igual». Elektra suposa un repte 
enorme per a una cantant, i no no-
més per l’exigència vocal de la mú-
sica, sinó també per l’exigència 
d’un personatge extrem, molt com-
plex psicològicament, que està en 
escena des del principi fins al final. 
«És un paper brutal. Per preparar-
me no faig res especial, a part d’arri-

bar a ell amb l’energia espiritual ne-
cessària», comenta Herlitzius. «Jo 
havia estudiat dansa i em va sem-
blar natural fer-la servir des del 
principi en aquesta obra que té un 
ritme intern, com un gran vals –ex-
plica–. Va sortir mentre improvisà-
vem. Al principi ballo plena d’ener-
gia; al final, no obstant, Elektra ja 
està esgotada, és com si la seva llum 
s’hagués apagat amb l’assassinat de 
la seva mare».

NI BONS NI DOLENTS / L’obsessió de Ché-
reau era dotar d’humanitat tots els 
personatges de l’obra. «En aquesta 
Elektra no hi ha bons i dolents. 
Abans dels assajos vam poder acor-
dar com seria el meu rol de Klytäm-
nestra», comenta Meier, que era 
molt amiga de Chéreau, amb qui 
havia treballat en nombroses pro-
duccions des de 1991. «Ell domina-
va moltes disciplines i sabia treure 
el millor dels intèrprets. Coneixia 
molt bé la tensió que es crea entre 
els personatges i era capaç de por-
tar-la a escena perquè visualitzava 
geomètricament la pulsió de l’obra 

i creava una tensió dramàtica a par-
tir de la col·locació escènica dels 
personatges».
 Chéreau va disseccionar la com-
plexa relació mare-filla, un vincle 
enverinat des que Klytämnestra i el 
seu amant eliminessin el rei Agame-
nón, pare d’Elektra, despertant les 
ànsies de venjança de la protagonis-
ta. «Chéreau entenia aquesta obra 
com un drama familiar, un conflicte 
en què tots tenen la seva part de cul-
pa. Mostrar l’ambivalència dels per-
sonatges i humanitzar-los era el seu 
objectiu», recorda Meier.

PULCRA ESCENOGRAFIA / L’acció trans-
corre en un mateix espai, una fasci-
nant i pulcra escenografia regida 
per un ordre intern on es barregen 
elements arquitectònics de dife-
rents èpoques i estils. «Era impor-
tant mostrar que hi va haver un pas-
sat feliç en aquesta família abans de 
la mort del rei», diu Vincent Huguet, 
director de la reposició.
  «L’escenografia i com es deixa 
imbuir pel color és molt inspirado-
ra. Els dos minuts de silenci previ 
en què et deixes portar per les imat-
ges són tota una genialitat», ressal-
ta Josep Pons, titular de l’orques-
tra del Liceu, que s’ubicarà al fossat. 
«És una obra difícil tècnicament». El 
principal repte, a part de col·locar 
87 músics al fossat, és equilibrar el 
so d’una orquestra tan gran amb el 
so de les veus. «Hi ha moments molt 
dramàtics, sobretot en les parts de 
Chrysothemis, amb passatges molt 
densos per a una orquestra que ha 
de sonar lleugera. Segons Strauss, 
havia de sonar com Mozart». H

PASCAL VÍCTOR

Humanitzar tots 
els personatges
era l’obsessió
del desaparegut 
director francès

L’EVOLUCIÓ NECESSÀRIA
J A Patrice Chéreau 
l’horroritzava que, per exemple, 
el muntatge de Giorgio Strehler 
de Les noces de Fígaro se seguís 
representant a París de la 
mateixa forma 20 anys després 
de la seva estrena. Era un fet  
que no concebia i no volia que 
passés el mateix amb les seves 
creacions. «S’ha de trobar un 
equilibri entre els muntatges 
originals i les noves versions.  
És important mantenir viu 
l’esperit de les obres, però  
han d’evolucionar», destaca 
Waltraud Meier, que va  
treballar amb Chéreau en 
nombroses produccions.

FIDELITAT I INNOVACIÓ
J «Ell era d’aquells directors  
que venien a cada representació 
i canviaven el que fes falta. Feia 
canvis constantment, però 
sempre es mantenia fidel al text  
i a la partitura», relata Meier. I 
Huguet, assistent del director, 
afegeix: «No li agradaria que  
les seves obres es convertissin 
en peces de museu».

LA IRRUPCIÓ A BAYREUTH
J Patrice Chéreau (1944-2013)  
va revolucionar el món de l’òpera 
quan el 1976 va presentar  
al Festival de Bayreuth una 
innovadora producció de  
L’anell del nibelung de Wagner 
ambientada en l’època  
de la revolució industrial.
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Poveda, aires 
de llegenda
CRÒNICA El cantaor va viatjar del flamenc
a la ‘copla’ en un abrumador recital

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

F
a poc més d’un any, Mi-
guel Poveda va haver de 
suspendre el seu recital 
al Coliseum per estrès i 

esgotament, però aquest diu-
menge passat no hi va haver ras-
tre de fatiga al Liceu. Més aviat al 
contrari. «Avui us ho he volgut 
donar tot. O més, ¡el doble!», va 
dir a l’acabar, després de dues ho-
res i mitja de recital exhaustiu en 
què va cobrir tots els fronts: la se-
va refinada aliança amb Joan 
Albert Amargós, el flamenc lliu-
re i la copla.
 La cita del Festival del Mil-
lenni va començar amb la posada 
en escena de Sonetos y poemas para 
la libertad, amb el seu aparell audi-
ovisual i els seus acostaments li-
teraris amb músiques del seu gui-
tarrista, Juan Gómez, Chicuelo, i 
de Pedro Guerra. Un Poveda tocat 
per una severitat intel·lectual que 
no es va deixar intimidar pel sò-
lid acompanyament instrumen-
tal dirigit per Amargós.
 Va cantar amb seguretat Pa-
ra la libertad de Miguel Hernán-
dez, que difícilment podrà des-
bancar mai l’adaptació de Ser-
rat, i va ajustar la seva emotivitat 
als precisos carrils traçats per El 
poeta pide a su amor que le escriba, 
de Lorca, autor de punt i a part: 
«Hi ha poetes a qui admiro, però 
Lorca és el que més estimo».

DE LORCA A GIL DE BIEDMA / Peces de 
plecs convulsos, amb brillantors 
jazzístiques i apunts solistes de la 

trompeta de David Pastor, entre les 
quals va introduir la copla Los cuatro 
muleros i una composició en català, 
Cançó del bes sense port, amb text de 
Maria Mercè Marçal. El cantaor va ce-
lebrar que Luis Eduardo Aute s’esti-
gui recuperant de la seva crisi cardí-
aca a l’abordar la seva irònica Queri-
do Guerra, i va comptar amb l’esvelta 
veu de Rosa Robles a Donde pongo la vi-
da pongo el fuego. I després de la con-
cloent No volveré a ser joven, acompa-
nyant els versos de Gil de Biedma, va 
donar pas a un concert diferent.

TEMPS PER AL ‘CANTE JONDO’ / Un Pove-
da entregat a l’art jondo, mà a mà 
amb Chicuelo i els tres palmeros, per-
dent-se entre les bulerías de Cadis i 
unes seguiriyas dedicades al seu pare, 
i recordant els àlbums de Triana i Lo-
le y Manuel que li van indicar el ca-
mí. Entre aquests últims, un que li 
transmetia llibertat, va dir fent bro-
ma, «encara que tingués una gavina 
a la portada». D’aquests va incorpo-
rar Nuevo día, amb el sol vencent la 
lluna «en el campo de batalla», i La pla-
zuela y el tardón. Va quedar realment 
exhaust, esbufegant després dels úl-
tims refilets vocals.
 Quedava un últim tram que el 
va conduir a un territori copler co-
ronat via Quintero, León i Quiro-
ga amb A ciegas (la de Los abrazos ro-
tos, d’Almodóvar), i el Soneto del ángel 
deseado, que va dedicar al seu fill. Sa-
lutacions a Lolita, present en el pú-
blic, i com a comiat, què podia supe-
rar la suma de Lorca i Camarón que 
representa La leyenda del tiempo, clàs-
sic de clàssics. Poveda també comen-
ça a ser-ho. H

33 Miguel Poveda, en un moment del seu concert al Liceu.

FERRAN SENDRA


