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Nadala de
les corbates

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

J
avier Camarena debuta
avui en un paper, el de
comte de Leicester,
que completa aquest
trio amorós que for-

men les reines rivals d’Escòcia i
Anglaterra aMaria Stuarda. Par-
lemde la segona òpera de la nissa-
ga Tudor que va escriure Doni-
zetti (amb Anna Bolena i Robert
Deveraux), i en la qual el tenor
mexicà comparteix escenari al Li-
ceu amb la diva nord-americana
Joyce DiDonato i amb la valen-
ciana Silvia Tro Santafé com
Isabel I. “L’elenc d’aquesta pro-
ducció és extraordinari”, diu el te-
nor. El seu retorn a Barcelona, on
va debutar el 2012 com Nemori-
no (L’elisir d’amore), arriba des-
prés d’haver estat aclamat a Ma-
drid per La fille du régiment.

S’ha convertit en un tenor
que trencaplatees. Li vandema-
nar un bis al Met de Nova York
amb laCenerentola i fa unes set-
manes va fer embogir el Teatro
Real amb “Ah!Mes amis” de La
fille du régiment.
Sí, quines coses.
Però no n’hi ha per tant, oi?

A vostè li resulten senzills els
nou dos de pit d’aquest ària.
En la mesura del possible, sí. És
una ària que fa quinze anys que

la canto. De fet, va ser el meu de-
but operístic a l’Òpera de Belles
Arts de Mèxic. Es troba molt a la
meva corda. I no és que sigui tan
exigent: quan tens resolta aques-
ta part del sobreagut, és senzill.
Però va ser maco trobar-me amb
aquest públic tan agraït quan pre-
cisament debutava al Real i es
complien deu anys del meu de-
but líric ambLa fille du régiment.

I finalment bisa i els entesos
es tornen bojos... 18 dos de pit...
sembla que sigui el mai no vist.
Doncs si sabessin que en els assa-
jos són 27, ha ha. Sens dubte és
una prova física, no és com fer pa
amb tomàquet, ja m’entén. Re-
quereix de certa energia i l’has
de saber administrar bé, perquè
el públic sempre pot demanar-
te’n més i més, i has de ser cons-
cient de quan és possible i quan
no. Si no estàs en condicions t’ar-
risques a ser el teu propi botxí. A
Madrid el teatre semblava un es-
tadi aplaudint un esportista... ai-
xí que les últimes dues funcions
vaig bisar. Mai no ho oblidaré:
més que el soroll dels aplaudi-
ments és l’energia que se sent.

Artistes aclamats com espor-
tistes. Què li suggereix això?
És que estan en joc les emocions
de l’espectador. És comanar a do-
nar suport al teu equip o al teu
jugador... esperes que triomfi. I
estàs allà amb el nervi i l’expecta-

tiva de què és el que succeirà.
Com per exemple, amb aquests
nou dos aguts i aquests salts i in-
tervals de certa dificultat. Però
un té l’avantatge de ser sobre un
escenari, donant vida a un perso-
natge amb qui intenta que el pú-
blic s’identifiqui i visqui les seves
mateixes emocions. Emocions
que un expressa a través del cant.
És unmissatge que estàs transme-
tent i, en la mesura que el facis
creïble, el públic el viurà amb tu.
I és llavors quan es genera aques-
ta energia inigualable.

Veig que el seu comte de Lei-
cester va vestit a la moderna.
Sí, semblo un policia de Califòr-
nia, ha, ha. Les reines sí que van
vestides d’època, però nosaltres
anem amb vestit formal i sobri.
No tenim una situació temporal
ni geogràfica, tot i que s’entén
que som a Londres perquè a la
primera escena es veu el parla-

P
er atraure clients, un anunci radiofònic comen-
ça dient: “¿Tip que et regalin una corbata?” En
acabat, l’anunci subratlla les excel·lències del
producte que, afirma, causarà furor aquestes

dates. És una estratègia que es reprodueix quan arriben
períodes especialment consumistes o la celebració del
dia del Pare. Incomprensiblement, els fabricants de cor-
bates sembla que es resignen al desprestigi i no es quere-
llen criminalment contra aquestes campanyes (¿per què
la Fiscalia no actua d’ofici?). Convertida en clixé d’El
club de la comedia, la corbata es resigna a ser l’ase dels
cops. De tant en tant algú hi afegeix la guarnició d’uns
mitjons o d’uns calçotets amb el rictus perdonavides
que ha convertit el tòpic masculí en una claveguera de
misèries. L’estratègia publicitària busca la drecera del
contrast. Proposa la lluentor de regals pretesament in-
fal·libles en forma d’experiència, d’espelma aromàtica,
de massatge (de mel, xocolata o allioli) a les masmorres
d’un spa, de tiquet-regal per a regaladors pragmàtics o
de consolador amb folre i manilles.
¿Cal desprestigiar la corbata per reforçar el valor de

qualsevol nou producte amb una legítima ambició de
triomfar en el mercat del regal? No. Però la confronta-
ció pretesament humorística és una temptació narrativa
que, de vegades ambmolt talent, ja van explotar compe-
tidors prestigiosos de la història del comerç (Pepsi con-
tra Coca-Cola, una lluita que, passats els anys, presenta
un balanç simptomàtic: premis prestigiosos pels anun-
cis de confrontació de Pepsi i, per contra, l’evidència de
la quota de mercat de Coca-Cola). Tinc la secreta espe-

rança que, amb
les corbates, esti-
gui passant una
cosa semblant. I
que aquesta si-
gui la causa per
la qual els fabri-
cants no es que-
rellen. Mentre
altres productes

els menystenen, els corbaters fan caixa. Confien en la
fidelitat dels que, quan han de fer un regal, pensen en
l’alegria que produeix a determinades persones rebre
una corbata com Déu mana. Abans que aquest linxa-
ment publicitari degeneri en conseqüènciesmés totalità-
ries (no hem de descartar que en un futur gloriosament
anticasta l’ús de la corbata estigui regulat), aprofito
aquest article per agrair als venedors i fabricants de cor-
bates la constància en l’oferta. Durant molts anys van
solucionar-me el dilema de què regalar-li al meu pare.
Sense plantejar-me altres alternatives, pel seu aniversa-
ri i per Nadal voltava per les botigues buscant models
que estiguessin a l’altura de la seva elegància. Fugia del
luxe explícit i del barroquisme en l’estampat però sense
renunciar a uns mínims de qualitat i d’innovació. Con-
tràriament al que afirma la propaganda anticorbata, el
pare tenia la satisfacció de saber que podia estrenar cor-
bata, com a mínim, dos cops l’any. El pare va morir fa
set anys. Encara ara, quan veig una corbata elegant en
un aparador, estic a punt de comprar-li. Si me n’estic és
perquè ni ell ni jo creiem en l’altra vida.

Javier Camarena, tenor, és Roberto Leicester
a ‘Maria Stuarda’, que s’estrena avui al Liceu

DiDonato, comels periodistes amansdels talibans

ENTREVISTA

Mentre altres productes
els menystenen, els
fabricants de corbates
aprofiten per fer caixa

]La mezzo dels EUA Joyce
DiDonato celebra el seu ter-
cer Nadal a Barcelona, aques-
ta vegada fent el paper de
Maria Stuarda, que ha inter-
pretat ja al Covent Garden i
al Met de Nova York i que és,
segons diu, el més difícil al
qual s’ha enfrontat en la seva
carrera. “Cada paraula, cada

frase, representa un autèntic
tour de force vocal”, confessa.

Agraïda de tornar al Liceu
–“temple del bel canto”– diri-
gida aquest cop pel mestre
Maurizio Benini, tot un ex-
pert en aquest repertori, Di-
Donato no ha dubtat a esta-
blir un paral·lelisme entre la
decapitació final de Stuarda i

les actuals execucions televisa-
des de periodistes a mans de
talibans encaputxats. “Aques-
ta obra ens enfronta a un pro-
blema molt actual: la solitud
del personatge davant el seu
botxí, sabent que morirà al
cap d’uns minuts”. “És impor-
tant que l’art posi aquestes
qüestions en primer pla”.
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Sergi Pàmies “Mésqueel soroll
sents l’energiadels
aplaudiments”
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GloriosaAnnaNetrebko

LLEGIU UNA VERSIÓ AMPLIADA
D’AQUESTA ENTREVISTA A

ment. La posada en escena és
deMoshe Leiser iMatrice Cau-
rier: interessant, ja que sempre
estan aferrats al llibret, fins i tot
fent un gir de 180 graus.

Llàstima que a Stuarda no
hi té una ària de lluïment.
No, però hi ha moments melò-
dics molt bonics. Em vaig ena-
morar d’aquest personatge per
la intensitat de les situacions
que li toca viure. Cada un dels
duos que canta, amb Talbot al

principi, en dir que si no pot sal-
varMaria ellmorirà amb ella; des-
prés enfrontant-se a la reinaElisa-
betta per suplicar-li per la vida de
Stuarda, i després suplicant a Stu-
arda que s’agenolli davant la rei-
na perquè li perdoni la vida: “si
m’estimes, sisplau, fes-ho”. Mo-
ments dramàtics diferents imusi-
calment fascinants.c

CRÍT ICA D’ÒPERA

ÀLEX GARCIA

Anna Netrebko al Palau de la Música amb la Simfònica del Vallès

Anna Netrebko

Autors: Verdi, Puccini, Giorda-
no, Leoncavallo,Ciléa
Intèrprets: Anna Netrebko,
soprano; Yusif Eyvazov, tenor.
Orquestra Simfònica del Vallès
Director:Massimo Zanetti
Lloc i data: Palau de la Música,
Cicle Palau 100 (17/XII/2014)

ROGER ALIER

La presència de la soprano russa
Anna Netrebko al cicle Palau
100, després de la seva cancel·la-
ció anterior, ha fet que fos molt
esperada la seva actuació, amb el
Palau ben ple. Petita sorpresa:
s’ha presentat amb la seva pare-
lla, el tenor Yusif Eyvazov.
Diguem que la Netrebko (que

va lluir un modelet en cada part
del concert) es va fer notar per la
rotunditat, homogeneïtat i quali-
tat de la seva veu, de fet qualifica-
ble de spinto (o sigui, de molta
empenta), en un programa ver-
dià i verista molt exigent per a la
veu, que la Netrebko posseeix en
aquestmoment en condicions òp-
times de timbre, de fortalesa i de
regularitat en l’emissió, que la
cantant controla al seu gust, per-
metent-se algunes fluctuacions
en la intensitat del so.
Una perfecció en l’emissió que

em va recordar la veu i la tècnica
de Mirella Freni, només que
aquesta tenia una mica menys de
volum.Ambunaprojecció perfec-

ta, que deixa sortir el doll vocal
ambprecisió i sense traves, laNe-
trebko va captivar el públic des
del primer moment amb l’ària de
Lady Macbeth (acte I) i després
amb la intervenció inicial de
Leonora, d’Il trovatore verdià, i
el duo final de l’acte I d’Otel·lo,
amb la col·laboració del tenor in-
corporat per ella en el programa.
Un tenor que sens dubte té una
veu de considerable potència, pe-
rò de molt escassa eficàcia musi-
cal, tendència a l’engolament i
una manera dràstica d’enfocar
les frases i els aguts. No es va fer
cap favor a si mateixa, la Ne-
trebko, compartint la seva actua-
ció amb ell, per la diferència de
qualitat vocal entre tots dos.
A la segona part, amb un vestit

platejat, la soprano va provocar
onades d’entusiasme amb àries

veristes dePuccini, Giordano iCi-
lèa: especialment notable l’ària
Ió són l’umile ancella, on es va po-
der apreciar la rotunda classe de
la veu de la Netrebko. En el duo
de Manon Lescaut, ella segura-
ment no era conscient que el pú-
blic aplaudia amb menys força i
tot i així el tenor també va cantar
una propina: Nessun dorma, de
Turandot, a un nivell discret.
L’Orquestra Simfònica del Va-

llès, dins de la seva campanya
d’activitat barcelonina, va acom-
panyar amb dignitat interpretant
algunes peces, entre elles, oh
prodigi, la mil vegades sentida
obertura de La forza del destino:
¿no té altres obertures, Verdi, per
oferir de tant en tant, encara que
només sigui com a canvi? Massi-
mo Zanetti va dirigir amb força
convicció.c

A. BOFILL

Als assajos. Javier
Camarena als camerinos

del Liceu, caracteritzat

com Roberto Leicester


