
Interpreta diumenge "La fille du regiment" al Liceu 

Alfredo Kraus considera que viu 
un moment privilegiat de fama 

"Es el resultat d'un treball d'una dedicació " 
Comellas 

Barcelona.- Assegut t ran-
quil·lament al seu camerí del 
L i c e u , amb màn igues de 
camisa, acompanyat de la seva 
esposa - ben ocupada fent 
mitja - Kraus accepta el diàleg, 
com sempre sense embuts ni 
més condició que, quan li toqui 
assajar, anirà per feina i des-
prés hi tornarem. 

Parla amb accent canari, un 
accent que recorda l'andalús 
però amb les paraules ben aca-
bades i sense recarregament i, 
com és habitual, es mostra 
amb una generosa loquacitat 
mat isada d 'exquis idesa de 
formes, d'un sentit de la distin-
ció que és el mateix que s'a-
grae ix q u a n se 'ns mostra 
damunt l'escenari. 

D'entrada li plantejo el fet 
que s'està produint una mena 
de «boom» Kraus en els últims 
temps. Més entrevistes que 
mai, més «master class» que 
mai, més condecoracions que 
mai, més converses amb alts 
càrrecs de l'Administració que 
mai... Ell ho accepta i ho justifi-
ca així 

«Si, això és cert. No sé, és el 
resultat d'un treball, d'una dedi-
cació i d'una especialització. 
No es pot contemplar sense 
perspect iva, això. Cal que 
passin anys perquè es vegi 
l'obra de l'artista i vint anys no 
és res. Crec que un artista, si 
té la sort de salvar els obsta-
cles inicials, hauria de poder-
ho desenvolupar trenta anys. I 
aleshores la gent interessada 
pot adonar-se de qui és qui. 
Això són coses que salten de 
manera automàtica en un mo-
ment». —_ 

Apareix el tema mite i li faig 
avinent que el seu protagonis-
me d'ara s'ha gestat a partir 
d'una carrera plena d'autentici-
tat i no per un «bluff», com és 
molt corrent avui dia. 

«Crec, diu, que amb els mit-
jans de star system no és difícil 
crear un mite, arribar al mateix 
resultat. Ara bé, cal veure quin 
dels dos mitjans és el vàlid. 
Quan es treballa només es 
pensa a fer-ho bé. La posteritat 
ja decidirà si s'ha de ser un 
mite o no. És curiós, he obser-
vat que a França també es viu 
el boom Kraus tot i que és un 
país on he actuat molt poc. És 
clar que hi ha gent que ha vitjat 
i hi ha els discos». 

A França acaba d'aconseguir 
un gran èxit en un «Werttier» 
extraordinari i acaba de ser 
condecorat pel govern francès 
amb la màxima distinció artísti-
ca. 

«La fille du regiment» 

El tema de la música france-
sa, la seva particularitat tan di-
ferenciada estilísticament, ens 
permet acostar-nos a l'obra 
que o fe re ix des d 'aquest 
diumenge al Liceu, La fille du 
regiment, que és quasi france-
sa. . 

«El repertori francès és certa-
ment molt particular. És escor-
redís. Fins al punt que arreu 
del món s'ha oblidat en les pro-
gramacions en moltes èpo-
ques. En part també perquè la 
mateixa França no ha donat ar-
tistes capaços d'imposar-lo, i 
amb això no vull pas generalit-
zar. No, no es pot pas dir que 

Alfredo Kraus actuarà diumenge al Teatre del Liceu de Barcelona amb l'òpera"La.fille du regiment 

Records de joventut barcelonina 
A les acaballes dels quaranta 
Kraus passà dues llargues 
temporades a Barcelona es-
tudiant. 

«Sí, recordo allò de la 
pensió, dels pocs diners, 
dels companys d'estudi, de 
les anades al Liceu gràcies a 
les localitats que de tant en 
tant m'atrevia a demanar al 
senyor Massó. Era una Bar-
celona molt diferent, molt 
més tranquil·la, molt més 
poble. Amb la gent semblava 
que ens coneixíem tots més. 
Qualsevol activitat artística 
tenia un gran ressò. Jo vaig 
viure aquella temporada wag-
neriana, quan, crec, van fer 
f ins i tot reformes al Liceu. 
Reco rdo un gran tenor, 
Rossvergen, que féu un gran 
F/de/ró.» 

«Sí, servo un record molt 
bo d ' aque l l s anys , t i nc 
amics, entre ells els propieta-
ris de la pensió». 

L ' a c t u a l panorama de 
bones veus del país Kraus 
l'observa amb un cert escep-
ticisme. «Es destaca força, 
entre més raons per contrast 

amb altres països que ara 
viuen hores baixes. Però de 
fet a Espanya sempre hi ha 
hagut grans veus. El que no 
veig és una generació que re-
llevi els actuals, i, per des-
comptat, el que no hi ha és 
una estructura que afavoreixi 
que en sorgeixin. En tot cas 
no sé si amb aquesta estruc-
tura en sortiran més o no, car 
el cant sempre és quelcom 
individual, no es pot anar fa-
bricant cantants. Ara bé, cal 
que aquesta estructura hi 
sigui, per una estricta raó de 
justícia. Cal que en el país hi 
hagi les mateixes possibili-
tats per a estudiar música 
que per a estudiar qualsevol 
altra carrera; que el nen 
pugui estudiar música de la 
mateixa manera que pot estu-
diar per a enginyer o metge; 
aquesta és la qüestió que cal 
plantejar i és per això que 
cal crear una infrastructura 
ja des de la base». 

Un altre mèrit de Kraus és 
que costa molt d'estar en 
desacord amb els seus diag-
nòstics. 

Alfredo Kraus tè molts 
lligams amb Barcelona 

La fille du regiment sigui una 
òpera formalment francesa. És 
francesa perquè es va escriure 
allà i es va estrenar a Paris. 
Però en realitat és una òpera 
italiana. És un Donizetti alegre, 
divertit, i el públic en surt amb 
l'esperit eufòric. És una obra 
molt bella que et fa adonar del 
gran mèrit del compositor per 
aquesta frescor». 

Accepta que li agrada molt 
d'interpretar-la «malgrat la tes-
situra enormement alta», i ara 
mateix l'acaba de cantar al Met-
ropolitan a Dallas, a Parma i a 

Tenerife, i a la tardor ho farà a 
Bilbao. 

Naturalitat, expressivitat i 
misteri 

Volia deixar de banda tan 
com fos possible la tècnica de 
cant, tema del qual ell ha parlat 
últimament molt extensament. 
Però no era fàcil evitar-ho. 

«No, jo no dic que s'hagi de 
cantar de manera natural. 
Cantar no té res de natural. ) 
això, és clar, exigeix una tècni-
ca, i aquesta mateixa tècnica 

fa que el cant sigui natural, 
que no es noti la tècnica en es-
coltar». 

Sobre la possible dicotomia 
tècnica-expressivitat, assenya-
la: «L'expressivitat pot ser 
quelcom excsessiu. La gent 
que no són músics, que en el 
món de l'òpera n'hi ha molts 
-cantants, espectadors, crítics-
a vegades recorren a l'expres-
sivitat entesa en el sentit que 
com més es cridi millor. Crec 
que la tècnica ha de comportar 
el control de l'expressivitat 
perquè es descontroli. En això 

és molt important la sensibilitat 
del públic. Però l'artista no ha 
d'estar a mercè del públic. L'ar-
tista té la seva línia i no se'n 
pot sortir». 

Reconeix que el públic de 
mica en mica evoluciona i cada 
vegada es valora més el factor 
musicalitaL J accepta, quan li 
dic, que ell ha fet una certa 
tasca d'apostolat en aquest 
sentit. 

«Bé, jo el que he fet és defen-
sar una posició que crec co-
rrecta. El cant mereix això i 
més. Jo sols pretenc destacar 
un principi essencial: que el 
cant va aparellat amb la músi-
ca. La veu està subordinada a 
la música, la veu sola no pot fer 
res». 

El tema es reprendrà després 
que Kraus surti a escena a 
in te rp re ta r una bel la ària. 
« E s c o l t i - l a , q u e és mol t 
bonica», em diu l'esposa del 
cantant. En acabar, algú s'abra-
ça a Kraus i al meu costat una 
noia del cor deixa anar un 
«això és massa, a ixò és 
massa», admirada. 

«Veu», diu Kraus tot just tor-
nant al camerino. Allò que 
dèiem de la tècnica i de l'ex-
pressivitat. Aquesta ària és 
molt tècnica, molt belcantista. 
I, en acabar, el regidor d'esce-
na m'ha abraçat i m'ha dit: 
"Com poden dir de tu que ets 
un cantant fred si m'has emoci-
onat". És clar, és un home que 
té sensibilitat, i això és el que 
compta«. El discurs sobre el 
tema queda ben clos. 

N o m é s c o m a apènd i x 
parlem del «misteri«, que és 
quelcom que està per damunt 
de la tècnica i de l'expressivi-
tat. 

«Sí, es neix amb ell, - accepta 
la in tervenc ió de la seva 
esposa - però, s'ha de desen-
volupar. Ara bé, si no es té, no 
es desenvolupa». 

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 8/6/1984. Pàgina 35


