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Una immensa aula de dibuix a l’Es-
cola del Treball i, a la dreta, la sala
de la Secció Històrico-Arqueològi-
ca de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC), una institució d’alta cultura
emblemàtica del redreçament del
país i de la llengua.CULTURA

‘Cendrillon’, la Ventafocs de
Jules Massenet, debuta al Liceu

El Liceu estrena per primera vega-
da Cendrillon, l’òpera de Massenet
basada en La Ventafocs. El compo-
sitor francès va posar l’accent en
els aspectes més màgics i romàn-
tics del conte de Perrault.

conte de fades”, explica Joan Mata-
bosch, director artístic del teatre.
“Rossini és una explosió, com focs
d’artifici. El món de Massenet és
més màgic i romàntic”, opina la
mezzosoprano nord-americana Jo-
yce Didonato, que interpreta la
Ventafocs i que també té al seu re-
pertori l’Angelina, la protagonista
de La Cenerentola.

Jules Massenet (1842-1912) va
ser un dels compositors més valo-
rats del seu temps, però com altres
autors avui cèlebres va caure en
l’oblit durant dècades. El seu llegat
es va començar a recuperar als anys
80, “quan va haver-hi cantants que
podien interpretar les seves obres”,
afirma Matabosch. Amb tot, el Li-
ceu ha mantingut una aposta histò-
rica per les seves òperes, que s’han
representat al teatre de la Rambla
amb regularitat.

El repartiment de Cendrillon,
que estarà en cartell fins al 7 de ge-
ner amb deu funcions, també inclou
la contralt polonesa Ewa Podles,
que fa el paper de la madrastra, Ma-
dame de la Haltière, i el baríton
francès Laurent Naouri, que inter-
preta Pandolfe, el pare de la Cendri-
llon. La direcció musical serà d’An-

drew Davis i l’escènica de Lau-
rent Pelly. Una de les particulari-
tat de l’obra és que Massenet va
escriure el paper del Príncep
Blau per a una cantant transves-
tida, segons la tradició del segle
XVIII. “No hi ha res d’extraordi-
nari. De fet, en la meva carrera he
interpretat molts papers d’home
i m’hi trobo molt còmoda –diu la
mezzosoprano Alice Coote, que
interpreta aquest rol al Liceu–. El
que sí que ho és és trobar tots
aquests arquetips en l’obra. De
fet, crec que Massenet va anar
més enllà dels arquetips: en el
meu paper també hi ha elements
masculins i de força”. Segons Jo-
yce Didonato, com que les prota-
gonistes són dues cantants, “les
veus s’entrellacen”.

Massenet “tracta les veus me-
ravellosament” i permet que “els
intèrprets puguin donar el millor
d’ells mateixos”, va dir ahir Ma-
tabosch, que també va destacar
que el compositor va identificar
cadascun dels personatges amb
un llenguatge diferent. “Demos-
tra un coneixement extraordina-
ri de la història de la música”, va
subratllar el director.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. La Cenerentola, l’òpe-
ra que Gioacchino Rossini va com-
pondre a partir de La Ventafocs i
que es va estrenar el 1817, va patir
la censura de l’època: es van haver
de suprimir els elements sobrena-
turals de les fades i els esperits del
conte perquè es consideraven sacrí-
legs. En canvi, Jules Massenet, a
Cendrillon, l’òpera que es va estre-
nar el 1899 i que divendres arriba
per primera vegada al Liceu, va con-
vertir la fada en “un personatge im-
portant, perquè provoca reaccions
en tots els altres”, diu la soprano
francesa Annick Massis, que inter-
preta aquest paper. “La fada –afe-
geix Massis– provoca el pas a la
consciència dels desitjos de tots els
altres personatges. Té una tonalitat
estratosfèrica”.

“Massenet va fer el contrari que
Rossini, va potenciar l’element del

Andrew Davies dirigeix la versió més romàntica del conte de Perrault

Animal Religion,
Los Galindos i

Fet a Mà, premis
Zirkòlika de circ

Indomador, d’Animal Religion,
millor artista novell. ANIMAL RELIGION
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BARCELONA

Marcel Gros va donar
el tret de sortida a la
Nit de Circ amb un
humor fi per estovar
els ànims –“Un es-

pectacle és molta gent que mira un
il·luminat”, va descriure–, però l’ho-
menatge audiovisual al pallasso Jo-
an Montanyès, Monti, la gran pèr-
dua de la família del circ el 2013, va
ser un dels moments més entranya-
bles de la gala que des de fa quatre
anys convoca la revista Zirkòlika. La
Nit, aquest any sota la direcció de
Jordi Purtí, té l’habilitat de reunir el
bo i millor de l’escena i reivindicar,
fent actuar una vintena d’artistes, la
força del gènere cuinat aquí.

Guardonats, però amb dificultats
Els tres premis principals, els de mi-
llor espectacle de carpa, sala i car-
rer, els van guanyar, en aquest or-
dre, Los Galindos; Cru, dels Fet a
Mà, i Pelat, de Joan Català. Marcel
Escolano va ser el més aplaudit
quan va lamentar que no havia fet
“ni una funció a l’Estat aquest any”.
Animal Religion va ser reconeguda
com a millor companyia novella per
l’espectacle Indomador i es va donar
un accèssit a Circo Afilado. L’escola
Rogelio Rivel va rebre el premi com
a millor iniciativa per a la projecció
del circ. Xavier Erra va ser conside-
rat el millor director pel Combinat
47 de l’Ateneu de 9 Barris, i el pallas-
so Leandre el millor en la posada en
escena de Rien à dire. Marcel et ses
Drôles de Femmes i Otranoide tam-
bé van ser premiats.e

Crònica

Màgica
La fada
provoca que
tots els
personatges
reaccionin als
seus desitjos

Virtuós
Massenet
va atorgar un
llenguatge
musical
diferent a
cada intèrpret

DOLENTES I PODEROSES
Madame de la Haltière, la

madrastra, i les seves filles
terroritzen la Cendrillon. BILL COOPER


