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Xavier Cester De com el retorn al Gran Teatre del Liceu
d’‘Andrea Chénier’ ens pot ajudar a
entendre alguns trets de l’òpera actual

Òpera vera

D
imarts vinent arren-
ca la temporada del
Liceu amb Andrea
Chénier. L’òpera més
famosa d’Umberto

Giordano torna després de 22
anys de llarga absència, és clar
que encara són més greus els 23
anys sense Der Rosenkavalier o
els només 14 sense Carmen, un
d’aquells títols populars que per-
metrien fer les tirallongues de
funcions amb múltiples reparti-
ments tant del gust de la direcció
liceista. Més enllà de la xifra, el
cas de Chénier pot servir d’exem-
ple d’un corrent, més o menys
difús, però real, que afecta l’ori-
entació de moltes programacions.

Fent balanç de les converses es-
tivals amb els directors de teatres
europeus, hi ha un títol que sortia
un cop i un altre: Wozzeck.
L’òpera de Berg seria el paradigma
del que ha de ser el gènere, una
conclusió lògica si es té en compte
l’accelerat procés d’intel·lectualit-
zació que aquest ha experimentat
en els últims decennis. Res més
lluny de la intenció del cronista
negar la vàlua d’una obra impres-
sionant, colpidora i essencial. Però
apostar totes les fitxes per la, di-
guem-ne, transcendència del gè-
nere, per la seva capacitat per re-
flectir les grandeses i misèries de
l’ésser humà (i, si pot ser, o al-
menys alguns ho deuen esperar,
actuar sobre les mateixes), té com
a corol·lari considerar anatema
l’òpera com a mer espectacle, com
a entreteniment. Sense dir-ho
amb aquestes paraules, quedava
clar que un Gerard Mortier (és ca-
sualitat que sigui de formació je-
suïta?) deu pensar que això és un
pecat mortal del qual cal fugir com
de la pesta, i aquesta línia de pen-

Una llarga absència arriba a la seva fi: una escena de l’‘Andrea Chénier’, que dimarts vinent torna a l’escenari del Liceu ■ GRAN TEATRE DEL LICEU

sament ha anat amarant els cer-
cles decisoris.

Per descomptat que hi ha
hagut guanys, s’han ofert, no
sense sang, perspectives noves a
les obres de sempre i s’han poten-
ciat títols no tan presents en els
cartells que bé paguen la pena.
Però també hi ha hagut pèrdues
significatives que han afectat, so-
bretot, al repertori italià (el cas de
la grand opéra del XIX mereixe-
ria un capítol a part). Verdi s’ha
salvat perquè es considera que té

un plus de profunditat que altres
compatriotes no posseeixen, si bé
caldria veure qui avui en dia de-
fensaria que Il trovatore és millor
que Don Carlo o La Traviata. El
belcanto es mira amb suspicàcia,
música bonica pensada per al llu-
ïment dels cantants sense entitat
dramàtica (per això, aquí i allà, és
carn de canó de les versions en
concert), mentre que el verisme
directament ha anat a la galleda
de les escombraries de molts mai-
tres à penser operístics.

Aquestes emocions primàries,
aquestes trames melodramàti-
ques sense implicacions socio-fi-
losòfico-polítiques són la darrera
expressió d’un gust aburgesat que
la nostra primmirada època no
pot tolerar. Només Puccini –ad-
metent que la seva inclusió sota
l’epígraf verista mereix moltes
matisacions– es manté impertor-
bable davant els rius de bilis que li
han caigut a sobre, gràcies a un
fet ben simple: al públic li encan-
ta la seva música. I ben fet que fa.

Apostar totes les
fitxes per la
transcendència de
l’òpera té com a
corol·lari considerar
anatema l’òpera
com a espectacle

Quadern de música

La fragilitat del cantant
@És l’etern dilema, què és primer,
l’ou o la gallina? En aquest procés
resumit barroerament, què ha
estat més determinant? Les ànsi-
es de redimir un públic avesat a
gaudir de grans espectacles vo-
cals? El dèficit en les personali-
tats cantores que els feien possi-
bles fa uns lustres? O la necessi-
tat ha creat l’òrgan? De grans
cantants, avui en dia, n’hi ha
molts, de presències magnètiques
capaces d’exaltar-se i arrossegar
el públic en la seva estela, força
menys. I quan apareixen, la pres-
sió es multiplica. Vet aquí un Ro-
lando Villazón cancel·lant totes
les actuacions en el que queda
d’any. Diagnosi no del tot hipotè-

tica: s’ha cremat. Tanmateix, l’ar-
gument de la pressió sobre aques-
ta figura sempre fràgil que és el
cantant d’òpera és matisable: les
vedets actuals canten força menys
(sobretot òpera escenificada) que
els seus predecessors. Ja sabem
que uns quants concerts són més
lucratius que setmanes d’assajos i
representacions. La pressió, en tot
cas, és a no contradir la imatge so-
nora que ofereix el benèvol micrò-
fon. El directe, com el cotó fluix,
no enganya.

També se sol dir que no hi ha
veus per fer tal o qual obra, ben
cert, la qual cosa no és impedi-
ment perquè hi hagi repertoris
que es continuen fent encara que

sigui al preu de torturar les orelles
de l’aficionat. Tot sigui per la seva
il·luminació intel·lectual.

Agraïm, doncs, al Liceu, l’opor-
tunitat de recuperar una obra
com Chénier, que, en una curiosa
coincidència, rebrà aquesta tem-
porada noves produccions a
Zuric i a Milà (amb posada en es-
cena de Terry Gilliam!). És l’obra
ideal per gaudir de l’òpera vera,
sense manies, com a vehicle des-
fermat de la glòria de la veu hu-
mana. Als que només adoren tí-
tols com Wozzeck els sortirà una
granissada; als que ens agrada la
carn, el peix, la verdura, la fruita,
el dolç i el salat, esperem amb im-
paciència la festa.Rolando Villazón no es troba bé ■ GRAN TEATRE DEL LICEU




