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La soprano navarresa es passa al teatre per
encarnar el gran mite operístic del segle XX
a ‘Master class’, que s’estrena al Borràs

MaríaBayo,
unadiva

per a laCallas
JUSTO BARRANCO

Barcelona

Joc de dives. Dues sopra-
nos enunade sola. La na-
varresa María Bayo fa el
salt al teatre. En gran. In-
terpretaràunaaltraestre-

lla de l’òpera, un mite inextingible:
Maria Callas. Des de divendres vi-
nent i fins al 27 de maig, al teatre
Borràs, la Bayo protagonitzarà
Master class, una tragicomèdia de
Terrence McNally estrenada el
1995 a la qual durant aquests anys
han donat vida grans estrelles com
FayeDunaway,FannyArdant,Nor-
ma Aleandro o Núria Espert. Però
aquesta vegada hi haurà una dife-
rència: amb María Bayo la Callas
pot cantar. Tambého faran els seus
alumnes-víctimes a l’obra, basada
en lesclassesmagistralsque ladiva,
jaendecadènciaidesprésdefracas-
sar el seu matrimoni amb Onassis,
va impartir a laprestigiosaJuilliard

SchooldeNovaYork, laciutatonva
néixer, als anys setanta.
I és que el director, Marc Mont-

serrat-Drukker –conegut per
L’onada i per adaptar al teatre de
Relato de un naúfrago– ha fet una
versió “musical imusicadadeMas-
terclass”: “Ésungrantextqueparla
de la vida, de l’art, del sacrifici, i
pensava que podia ser molt més
musical. L’únic dubte era qui podia
interpretar el personatge i a més
cantar com Callas. Vaig veure Ma-
ríaBayo fa 20anys alTNCa l’òpera
LaCalisto.Me’nvaigenamorar.Era
l’únicacapaçde fer-ho”.
La Bayo recorda que va llegir el

textilivaencantar,peròquelivadir
al director: “Tu saps el quem’estàs
demanant? Dues hores de text?
Creusquesoccapaçdefer-ho?”.Ell
òbviament li va dir que sí, però ha
estat un gran repte: “M’he passat
desdemitjansetembretreballantel
text, a l’hivern enMarc venia a Lió,
on visc”, explica la soprano, que re-

cordaqueesvaidentificarmoltamb
l’obra i la persona. “La Callas va
canviar el concepte del que era
l’òpera.Alcantantestàticlivadonar
la dimensió d’intèrpret del perso-
natge, el que jo he defensat tota la
meva vida”, assenyala. Però, a més,
hihacuriosescoincidències:unade
les primeres actuacions de Bayo va
seralconcursCallasdeNàpolscan-
tant l’Ah, non credea mirarti de La
sonnambula de Bellini, una de les
àries que ara treballa aMaster class
amésdeMacbeth iTosca.
Les treballa de manera especial.

Tot i que als anys setanta la Callas
“hohavia perdut tot i eramés suau,
conscient i afable”, recorda Marc
Montserrat, McNally, l’autor de la
peça, vol elevar el mite a llegenda i
converteix l’obra “en un circ romà

amb unes víctimes, els alumnes,
que ella destrossa projectant el que
li ha passat a la vida per demostrar-
losquèésel sacrifici”.
En aquest sentit, Bayo recorda

que aMaster class la Callas explica
“enregressions,minisomnis, tota la
sevavida,Onassis,Meneghini,eldi-
rector del Metropolitan, Visconti,
lesrivals, lesinseguretats, lagelosia,
lamarequenovapoder ser”. I con-
clou que la peça “parla de l’art i
d’allò a què renuncies per arribar a
tot això, del que significa el sacrifici
a qualsevol art i a la vida. Coses que
devegadesperdem,avui”.!
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La sopranoMaría Bayo ahir a Barcelona

“L’obra parla de l’art
i del sacrifici, de les
coses a què renuncies
per arribar a tot això”,
assenyala Bayo


