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CRÍT ICA D’ÒPERA

El títol de Puccini arriba al Liceu amb unmuntatge de Davide Livermore que denuncia la situació de “les mantingudes”

Manonnoeraunadonaprostituïda?

M. CHAVARRÍA Barcelona

M anon és realment
lliure quan el ric
–i vell– recapta-
dor d’impostos
Geronte di Ravo-

ir li concedeix tota la seva riquesa i
condició social a canvi que visqui
ambell?Noéspotserunfortxantat-
ge psicològic i per tant un escenari
notandiferentd’unacasadeprosti-
tució?Fixeu-vosenLatraviata,que
enitaliàsignificalaperduda,ésadir,
laputa: francament,emxocaqueels
jovesd’avuiespreguntinquinapro-
fessió té la protagonista d’aquesta
òpera. Vol dir que no estem expli-
cant la història com correspon a
l’espectadordelnostre temps”.

Qui parla així és el director d’es-
cena Davide Livermore (Torí,
1966),artífexd’aquestaManonLes-
cautqueelLiceucoprodueixambel
Palau de les Arts de València –d’on
vadimitircomaintendentfatotjust
sis mesos– i el teatre San Carlo de
Nàpols.Desprésd’estrenar-seaItà-
lia el juny passat, ara la producció
arriba a la Rambla –del 7 al 22 de
juny–ambunadotzenadefuncions
i dos repartiments. El primer està
protagonitzatpelmoltestimatGre-
gory Kunde i la soprano ucraïnesa
Liudmila Monastirska, que debuta
a la casa, com també hi debuta el
director musical, Emmanuel Vi-
llaume.
Al seu muntatge, Livermore

avança un segle l’acció del llibret,

finsaltempsdelcompositor,Giaco-
moPuccini.Iamésparteixd’unasi-
tuació que al públic actual li resul-
ta més familiar: la immigració eu-
ropea que arribava a Ellis Island i
quedava atrapada al centre de de-
tenció de Nova York. A més, al se-
gon acte converteix lamansió pari-
senca de l’adinerat Geronte en el
que en aquella època s’hauria ano-
menat una casa de barrets, això és,
unprostíbul.
Doncs bé, argumentant sobre la

translació en temps i espai que ha
dut a termeenaquest clàssicdel re-
pertori operístic, Livermore posa
sobre la taula un tema vital en l’ac-
tual marc de sensibilització social
sobre la discriminació de les dones:
Finsaquinpunt laprostitucióésun

1731– coneix un jove de qui s’en-
amora,unamorcorrespostperòple
d’obstacles. Entremig de tot plegat
hi ha el pla que maquina el ric vell
Geronte per raptar la jove. Manon
acaba optant per convertir-se en la
seva amant, ja queno témés suport
econòmic. És que potser les dones
del segle XVIII podien treballar i
guanyardiners?
“Quan una jove enamorada ac-

cepta viure amb un vell per diners,
s’estàprostituint”, afirmaLivermo-
re. “Johetreballatamoltespresons
i reformatoriscomaeducadorsoci-
al, i vaig haver de mirar de treure
noies menors d’edat de la prostitu-

ció.Vaigveure ladependència total
queesgeneraambelsdiners.AMa-
non Lescaut no estem lluny d’una
persona rescatada de la prostitu-
ció”.Iafegeix:“Amiemvapassarde
jove.Algúemvaproposardepagar-
meunmilióacanvideviureambell.
El meu ordre de valors va ser di-
ferent i no ho vaig acceptar. Però
Manon és realment lliure? Aquesta
és una pregunta que el compositor
es fa. D’altra banda, la seva prota-
gonista viu un sentiment pur però
massa contaminat de manipulació,
ja que l’únic que coneixper establir
una relació és la manipulació. I ja
sabem que en la manipulació ser
víctimaodominaréselmateix”.
El reggista italià abomina els

muntatges contemporanis que for-
cenlestramesperallluïmentdeldi-
rector.“JonofaigunaManonestra-
nyaperquèesparlidemi.Totestàal
servei d’ella, algú sempremés inte-
ressant que jomateix. I per ser una
obra contemporània no necessita
tenirunvestuarid’avui.Contempo-
rani significa que pot tenir una co-
municació veritable, i parlar avui
dels refugiats sirians no és diferent
de parlar dels nostres avantpassats
quevanemigraralNouMón”.!

MONTSE GIRALT

Un prostíbul de finals del segle XIX substitueix la mansió del ric Geronte, amb quiManon acaba vivint a canvi, esclar, de favors

Primavera russa

Recitald’OlgaPeretiatko

Llocidata:PalaudelaMúsica
Catalana(31/v/2018)

JORDI MADDALENO

Podria sorprendre la baixa assis-
tència al recital de debut al Palau
de la Música de la soprano russa
Olga Peretiatko, una de les veus
més demandades de l’actualitat.
Una mica més de mitja sala va re-
bre amb entusiasme aquesta can-
tant, que va demostrar ambició i
versatilitat amb un programa de
lieder, òpera belcantista i cançó
russa.
La veu de Peretiatko es va mos-

trar dúctil, de registre generós, es-
maltada i de timbreatractiu, amés
de demostrar un control tècnic
mesurat, però va ser en l’àmbit ex-
pressiuonnoesvaacabardegene-
rar la màgia esperada. Si amb les
tresmélodies de Fauré el seu fran-
cès, dicció i estil van tenir la virtut
de la correcció estilística, va ser
amb els tres liszts on, visiblement
emocionada, l’Olga va lluitar per
controlar unes furtives llàgrimes
ambelcelebèrrimtemadelLiebes-
träum, transformatenelliedOlieb,
solangduliebenkannst.Noésbona
l’emoció quan l’instrument ha de
conjugar exigència i expressivitat
perquè pot caure en la sensibleria.
Novaserelcas,peròenelsdosros-
sinis que van tancar la primera

part,All’ombraamena isobretoten
Bel raggio lusinghier, no va lluir la
frescor belcantista que s’esperava.
Peretiatko és una cantant in-

tel·ligent quemesura amb un cura
extrema el seu instrument, el cant
legatoés impecable, lesnotespica-
des i els filats destil·len elegància,
peròlasevaCorinnavaquedaruna
mica freda i la seva Semiramide,
ajustada a unes forces que van fer
visible l’exigènciadel recital.Ésde
justíciadestacarlafeinaminuciosa
i neta del piano de Giulio Zappa,
amb un extravertit Rossini i unes
elegíaques masurques de Chopin
en els seus solos, amés de respirar
amb la soprano i plegar-se ambun
resultathedonistaal variat contin-
gut d’estils. La semprepirotècnica
Oh lluu di quest’anima va comen-
çarambgràcia la segonapart, però
un agut final controlat en excés en
l’emissió va restar brillantor a
l’ària. Tampoc no hi va haver la

profunditat belcantista en unCas-
ta diva impecable però ambun re-
sultatmésaviatdistant.
Va ser amb l’irresistible roman-

ticisme de Txaikovski i les seves
trescançonsonlaveu, l’expressió i
l’estil per fi van casar amb ex-
cel·lència i majestat, sobretot amb
Ja li v pole, unametàfora panteista
d’una emotiva tristesa subjugado-
ra. Els tres rakhmàninovs finals
van ser el millor regal i mostra de
l’art de la soprano, intimisme, fra-
seig i sensibilitat ambunúsmagis-
tral dels reguladors: Vocalise. Va
tancarambl’expansiuAiresdepri-
mavera ivaregalartresvistososbi-
sos: la Villanele, la cançó oriental
de Rimski Kórsakov, i un Vals de
Juliette de Gounod ple d’una fres-
cor sorprenent després de més de
dues hores de recital. Va besar la
tarima amb la mà per a l’alegria
dels fans i agraïmentmutu en una
agradablecita líricapreestival.!

acte voluntari? I fins a quin punt hi
ha supervivència en l’habilitat ma-
nipuladora de la protagonista
d’aquesta òpera?, es demana el reg-
gista, unahabilitat que el patriarcat
s’ha encarregat d’atribuir sempre a
lesdones.
Recordem, però, l’argument

d’aquesta tercera òpera de Puccini,
en què el compositor de la Toscana
presenta el seu primer gran perso-
natge femení –més tard arribarien
La bohème i Madama Butterfly–
amb l’ajudade fins a set llibretistes,
que van haver de posar-se d’acord.
Escrita entre el 1889 i el 1892,Ma-
non Lescaut narra la història d’una
jove que, anant cap al convent on el
seu pare l’envia –l’obra està basada
en la novel·la de l’abat Prévost de

.

Olga Peretiatko al Palau

“Manonésrealment
lliure quanelric
Geronte lidonariquesa
acanvideviureamb
ell?”,diuLivermore


