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La Madama Butterfly sobreviu entre la 
runa que ha provocat la bomba atòmica 
que els Estats Units van llançar sobre 
Nagasaki el 9 d’agost del 1945. Aquesta 
llicència temporal del director d’escena 
Joan Anton Rechi és el moll de l’os de 
la producció de l’òpera de Puccini que 
es representarà al Festival de Peralada 
els dies 7 i 9 d’agost, amb un reparti-
ment encapçalat per la soprano albane-
sa Ermonela Jaho, el tenor nord-ame-
rià Bryan Hymel, el baríton malagueny 
Carlos Álvarez i la mezzosoprano giro-
nina Gemma Coma-Alabert.  

Traslladar la tragèdia de finals del se-
gle XIX als anys anteriors i posteriors 
a la Segona Guerra Mundial redimensi-
ona la devastació de la història de But-
terfly, la geisha que entrega l’amor a 
Pinkerton, el tinent de la marina nord-
americana el retorn del qual ella espe-
ra ja no al costat del mar sinó en una me-
na de tenda de campanya feta amb una 
gran bandera dels Estats Units. “Em 
vaig preguntar què passaria si situéssim 
la història en el període més fosc de la 
ciutat de Nagasaki”, explica Rechi, que 
recorda que encara avui “al Japó no en-
tenen per què es va llançar la bomba 
atòmica a Nagasaki després de la des-
trucció que ja havia causat a Hiroshi-
ma”. La intenció del director d’escena 
era “fer la tragèdia no només de la But-
terfly, que espera el retorn de Pinkerton 

enmig de la devastació, sinó de tots els 
personatges”. És a dir, inserir el drama 
íntim de la dona en un context de tragè-
dia total, intentant entendre l’actitud 
de cada personatge però sense defugir 
la responsabilitat dels occidentals en 
aquesta destrucció.  

Com diu Carlos Álvarez, que inter-
preta el rol de Sharpless, el cònsol dels 
Estats Units a Nagasaki, “en un segle la 
percepció del que fan els governs nord-
americans a l’exterior no ha canviat”. 
“Als Estats Units la postveritat funcio-
na de veritat”, diu Álvarez, que somriu 
quan assegura que “ser el cònsol nord-
americà no és fàcil”. La Madama Butter-
fly de Rechi, coproduïda per Peralada 
amb la Deutsche Oper Am Rhein, es va 
estrenar a la ciutat alemanya de Duis-
burg el 4 de febrer –pocs dies després de 
la investidura de Donald Trump com a 
president–, i, segons Álvarez, és “una 
producció que possiblement posa els 
punts sobre les is pel sobre el que sig-
nifica fer Butterfly avui dia”. “L’òpera ha 
de posar la societat del nostre temps a 
l’escenari, i el que passa a l’escenari pot 
ser una metàfora de tot el que no hau-
ríem de repetir”, afegeix el baríton ma-
lagueny. 

La ‘Butterfly’ més potent 
De fet, aquesta òpera de Puccini ha ser-
vit per explicar diferents realitats. Per 
exemple, Calixto Bieito, de qui Rechi va 
ser assistent en la producció de la Ko-
mische Oper Berlin del 2005, la va uti-
litzar per denunciar el turisme sexual. 
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‘NAGASAKI,  
MON 
AMOUR’
Arriba a Peralada la producció de l’òpera 
‘Madama Butterfly’ que Joan Anton Rechi 
situa abans i després de la bomba atòmica 
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El baríton Carlos Álvarez (Màlaga, 
1966), amb el seu triomfant Rigoletto al 
Liceu i Verona encara recent, serà Shar-
pless a l’òpera Madama Butterfly de 
Puccini que es representarà al Festival 
de Peralada els dies 7 i 9 d’agost.  

¿Canvia molt la manera de cantar a 
l’aire lliure? 
Acabo de fer Rigoletto a Verona, que 
possiblement és la situació més hostil, 
perquè és un espai totalment a l’aire 
lliure. Peralada, en canvi, ja s’ha conver-
tit en un escenari amb unes condicions 
de treball que són gairebé com les d’un 
teatre estàndard. Jo, que soc un descre-
gut, he après que el cant és una qüestió 
gairebé de fe, però de creure i confiar en 
el que estàs fent, i el mètode utilitzat en 
el teatre és el que has de fer servir quan 
estàs cantant a l’aire lliure.  

Quan va patir la lesió a la corda vocal el 
2008, ¿va arribar a témer que no tor-
naria a cantar? 
Sí, la por va existir, sobretot quan els 
metges em van confirmar que no torna-
ria a cantar mai més. Però com que amb 
la situació pitjor ja hi comptava, el se-
güent pas només podia ser millorar.  

En la recuperació, ¿va notar algun can-
vi de color en la veu? 
Afortunadament, no. Els meus metges, 
Ginés Martínez Arquer i Rosa Bermú-
dez, tenien algun dubte sobre com po-
dria ser l’evolució, però no ha canviat 
res. El timbre i el color s’han mantingut 
sempre en la seva forma habitual, i no sé 
quina explicació donar-hi. Entenc que 
possiblement té a veure amb la mane-
ra com es va fer la cirurgia, estirant amb 
unes pinces molt petites el teixit anò-
mal que hi havia a la corda. Això va per-
metre que no tingués cap alteració de la 
fisiologia i l’anatomia de la corda.  

Explicava fa uns dies, a propòsit de 
Madama Butterfly, que una de les ra-
ons que van dur Puccini a canviar la 
primera versió de l’òpera va ser la 
pressió dels tenors. ¿Els barítons han 
tingut mai aquest poder? 
No, avui no, però sí en l’època d’esplendor 
de la sarsuela. Pensa que els compositors 
componien directament per als cantants 
de l’època i que moltes vegades els can-
tants tenien l’oportunitat de contrastar 
la seva opinió amb la del compositor. Si 
del tenor se’n diu que és el rei a l’òpera, 
el baríton era l’emperador a la sarsuela. 
Així que sí, van tenir aquest poder. Avui 
és una mica més difícil, sobretot perquè 
¿quants de nosaltres tenim la sort de co-
nèixer compositors amb els quals pu-
guem compartir idees i intencions? Jo he 
tingut aquesta sort amb Miquel Ortega, 
que és un meravellós compositor de mú-
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Ara, modificant la temporalitat però 
sense canviar ni una línia del llibret, 
Rechi ha aconseguit que la soprano Er-
monela Jaho asseguri que la que es veu-
rà a Peralada mostra “l’autèntica histò-
ria de la Butterfly”. “He fet moltes pro-
duccions d’aquesta òpera, però aquesta 
és la més sincera, realista i potent que 
he cantat mai. En aquesta producció tot 
té sentit. Per això dic que és una tragè-
dia grega”, diu Jaho.  

Per a Gemma Coma-Alabert, el paper 
de Suzuki, la serventa de Butterfly, tam-
poc és nou. Al juliol el va interpretar al 
Teatro Real de Madrid, també amb Jaho, 
en el muntatge de Mario Gas. Tanmateix, 
diu que “té la impressió d’estar fent una 
altra òpera”. “La posada en escena em 
despulla, em demana el 100%. I és molt 
actual. Ens situa en un lloc devastat que 
sembla Alep, entre la runa, passant ga-
na i amb un nen petit”, explica la mezzo-
soprano gironina. “L’òpera ha de consci-
enciar i ha de ser present, i Madama But-
terfly és un drama d’abans completa-
ment actual”, afegeix Coma-Alabert.  

Segons Rechi, el personatge de 
Suzuki té una presència més rellevant, 
i fins i tot l’ajuda “a donar una altra di-
mensió al text”. D’alguna manera refor-
ça la idea del director d’escena, que con-
sidera que Madama Butterfly és “la tra-
gèdia de tot un poble”. L’encarregada de 
posar música a la tragèdia serà l’Or-
questra Simfònica de Bilbao, sota la di-
recció de Dan Ettinger, i no hi faltarà el 
Cor del Gran Teatre del Liceu dirigit 
per Conxita Garcia.

sica que pots cantar amb tota la fiabili-
tat, i a més ell mateix és baríton, de mane-
ra que la complicitat és absoluta.  

¿Pot ser que aquesta relació entre 
compositor i cantants es doni més en 
el teatre musical? 
Sí. A més, tingues en compte que el mu-
sical és l’evolució natural del repertori 
líric. La música simfònica està fona-
mentalment en les bandes sonores de 
les pel·lícules i el món de la lírica dalt de 
l’escenari té com a evolució natural el 
musical. 

En els pròxims mesos té Un ballo in 
maschera al Liceu i Falstaff a Torí, i 
l’any que ve bastant repertori francès. 
Doncs sí. El mes de gener serà francès, 
amb Carmen i La fille du régiment a Vi-
ena. I després hi ha una nova produc-
ció de Samson et Dalila. Ser flexible en 
el repertori és el que m’ha permès evo-
lucionar i créixer i portar ja 28 anys tre-
ballant en això. 

I al març, Andrea Chénier al Liceu amb 
direcció d’escena de David McVicar.  
Serà la primera vegada amb ell. A mi em 

sembla que aquesta gent que han fet 
una gran trajectòria com a directors 
d’escena sempre tenen alguna cosa a 
dir. És veritat que ser original a mesu-
ra que van passant els anys cada vega-
da és una mica més difícil, però tinc la 
sensació que han après molt bé quins 
són els fonaments d’aquest treball i ac-
tuen a favor dels cantants. Han entès 
que hi ha una determinada mecànica 
que ha de ser respectada.  

En els últims anys sembla que s’ha ar-
ribat a una mena de consens entre di-
rectors d’escena i cantants. 
Sí, però deixa passar el temps i que apa-
regui un nou director d’escena i ja veuràs... 
Pensa que si volen tenir un segell perso-
nal, buscaran alguna cosa a dir, i normal-
ment això estarà una mica fora de test. En 
tot cas, jo sempre m’he trobat en la pos-
sibilitat de poder buscar el consens. És ve-
ritat que mai he hagut de marxar d’una 
producció perquè el que em proposessin 
no m’agradés en absolut, i també és cert 
que hi ha hagut alguna proposta que des-
prés ha estat una mica moderada amb el 
pas dels assajos i demostrant a l’altre que 
el teu criteri també pot ser vàlid.

La Madama Butterfly de 
Joan Anton Rechi se situa a 

les ruïnes de Nagasaki.  
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CARLOS ÁLVAREZ
BARÍTON

“EL MUSICAL ÉS 
L’EVOLUCIÓ NATURAL 
DEL REPERTORI LÍRIC”


