
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 06495M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 13/02/2008 - Hora: 00:09

espectaclesicult
DIMECRES

13 DE FEBRER DEL 200864 el Periódico

Deborah Polaski Cantant RTriomfa al Liceu amb ‘Elektra’

«Si un creu que ho
sap tot, està acabat»

UNA AMERICANA EUROPEA 3 VA NÉIXER A WISCONSIN EL 1949 3 LA SEVA VEU CREA ADDICCIÓ 3 VIU A BERLÍN

GUILLERMO MOLINER

L’aclamada soprano
dramàtica interpreta
Elektra al Liceu, paper
talismà que ha cantat més
de 160 vegades.

«La vida d’una
cantant d’òpera
no és gens
glamurosa. És
molt dura»

MARTA CERVERA
BARCELONA

–Per a una experta en Elektra, ¿què
té d’especial la nova producció del
Liceu?
–La novetat és que el personatge no
es concentra en el seu costat fosc i
dramàtic sinó que és, com ho diria,
més lleuger. Aquesta Elektra té mol-
ta ironia i humor. És agressiva, sí,
però no tan dura.

–¿Havia treballat amb Guy Joosten,
el director d’escena?
–No, i és fantàstic perquè m’ha do-
nat una altra visió del personatge. Fa
més 20 anys que estic cantant Elek-
tra en moltes produccions. He inter-
pretat el personatge com una dona
concentrada únicament en una co-
sa: la venjança. Aquesta és la base, és
clar, però la manera com s’aproxi-
ma a ella en aquesta producció és di-
ferent. Elektra aquí no és només
venjativa, té més matisos.

–Després de tantes Elektras, ¿en-
cara hi descobreix noves facetes?
–Això és el que m’apassiona. Si un
cantant creu que ho sap tot està aca-
bat. Un ha de tenir una mentalitat
oberta per acceptar idees d’altres, ja
siguin directors d’escena, músics o
directors musicals.

–Elektra, com Brünnhilde, que
també va cantar el Liceu, és un al-
tre tour de force.
–Sí, però diferent. Elektra t’exigeix
molt físicament però el més difícil
per mi és suportar la part mental
del personatge perquè per transme-
tre les emocions d’un personatge al
públic necessito viure-les. I Elektra
és d’allò més difícil: ha perdut el seu
pare, odia la seva mare i no suporta
l’home amb qui està, enyora el seu
germà a qui creurà mort per des-
prés assabentar-se que està viu, i no
connecta amb la seva germana. Són
moltes emocions per a 95 minuts de

música. Si experimentes tot això en
cada funció acabes extenuada. Em
buido cada nit i necessito tres dies
per recuperar-me. És el preu que pa-
go per aquest art.

–Va debutar el 1977 a Karlsruhe.
¿Quin és el canvi més impressio-

nant de l’òpera en aquest temps?
–L’especialització. Cada cop més els
cantants són verdians, wagnerians o
mozartians. Abans, no passava tant.
L’especialització no em sembla del
tot malament però s’hi ha d’arribar
després de cantar coses diferents,
així s’adquireix una base sòlida.

–I ho diu vostè, tota una especialis-
ta en Strauss i Wagner.
–Quan t’identifiquen amb cert re-
pertori ningú t’imagina en una cosa
diferent. Intento sortir d’aquest en-
casellament i el meu mànager lluita
per altres papers. Vull incórrer en el
repertori francès i txec.

–Com a veterana, ¿quin consell do-
naria a una que comença?
–Si té bon instint, que es guiï per
ell. És bàsic per saber si un paper et
va o no, si connectaràs amb una de-
terminada producció, si el director
t’ajudarà o t’esclafarà perquè prefe-
ria una altra cantant. Per desgràcia,
molts no tenen pas instint. En
aquest cas, han de buscar algú que
els conegui i en qui poder confiar
perquè els orienti. I no necessària-
ment ha de ser un mànager, sinó
una o dues persones que sàpiguen
com són tant a nivell emocional
com vocal.

–Segueixi, segueixi.
–Abans d’acceptar una proposta són
moltes les preguntes que un s’ha de
plantejar si vol tenir una carrera
sòlida i llarga. ¿Què canto abans?
¿Enganxa bé aquest repertori amb el
següent? ¿El director musical m’aju-

darà? ¿Qui seran els meus col.le-
gues? ¿Gent que em farà pujar o que
em dispararà a la primera de canvi?
¿Qui és el director d’escena? ¿Confia
en mi? ¿Quants assajos hi ha?
¿Quants dies de descans entre fun-
cions? No hi ha res pitjor que veure
gent vàlida que es crema abans d’ho-
ra. En aquesta carrera s’ha de tenir
paciència.

–Algun consell més.
–Una cosa que aprens amb l’expe-
riència: ets tu i no el mànager qui
firma un contracte, qui pateix estrès
i està lluny de casa. La vida d’una
cantant d’òpera no és gens glamuro-
sa. És molt dura. Això s’aprèn amb
els anys i, fins i tot així, ets pots sor-
prendre a tu mateixa ensopegant en
alguna obra.H

Natalie Cole critica els
Grammy de Winehouse
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La cantant Natalie Cole considera
que Amy Winehouse «no es mereix»
els cinc Grammy que la convertei-
xen en la millor artista de l’any
2007. «No es pot premiar el mal
comportament», va afirmar la filla
de Nat King Cole referint-se als conti-
nus problemes amb les drogues de
la cantant britànica. La seva reputa-
ció li va impedir aconseguir el visat
per assistir a la cerimònia dels Os-
cars de la música a Los Angeles. Es
dóna la casualitat que Natalie Cole
va estar fa anys en rehabilitació per
consum de cocaïna, heroïna i LSD.

«Amy necessita posar-se bé i des-
prés ja rebrà els premis. Si no, estem
ensenyant als joves que fer el boig té
la seva recompensa». La cantant, de
57 anys, va fer aquestes declaracions
a la mateixa alfombra vermella dels
Grammy que Amy Winehouse no va
poder trepitjar. La britànica, de 24
anys, va aconseguir el guardó al mi-
llor senzill, a la millor cançó, a l’ar-
tista revelació, a la millor interpreta-
ció femenina de pop i al millor àl-
bum.

En la gala que es va celebrar di-
lluns, Winehouse va interpretar via
satèl.lit dues cançons, Rehab (Rehabi-
litació) i You know I’m not good (Saps
que no estic bé). La cantant va fer un
parèntesi en el seu tractament de re-
habilitació per poder actuar, però
Natalie Cole considera que Beyoncé
hauria estat una candidata molt
més indicada per als Grammy: «No
és que cregui que la noia no tingui
talent, però aquest negoci es basa en
la disciplina i el treball dur i no a
drogar-te, pujar a un escenari i co-
mençar a rebre premis».H

«No es pot premiar
el mal comportament»,
diu l’artista

33 Natalie Cole.


