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Risc assumible
L

es limitacions
d’un teatre de
stagione són ja
conegudes: amb
prop d’una dotze-

na de títols no es pot pre-
tendre fer un reflex repre-
sentatiu de la diversitat
d’un gènere amb més de
400 anys d’història. Assu-
mit això, diguem ja que la
temporada 2010-2011 del
Gran Teatre del Liceu pre-
sentada fa unes quantes
setmanes ens agrada força,
per començar, per l’equili-
bri entre títols indiscuti-
bles del repertori (que al-
guns siguin populars és
una derivació de la seva
qualitat), novetats neces-
sàries (les rareses també
poden ser obres mestres) i
tocs imprescindibles de
contemporaneïtat.

L’equilibri no amaga,
però, que l’eix continua
més al nord que al sud, i
que una temporada sense
Rossini (compositor no
gaire dilecte als caps rec-
tors del teatre, si fem cas
de l’escassa presència en
relació amb la seva impor-
tància), sense Puccini i
només amb un Mozart
adaptat (Così FUN tutte, a
càrrec de Carol López)
sembla una mica òrfena.

‘Femmes fatales’
No té gaire sentit comentar
quant de temps fa que tal o
qual títol no puja a l’escena-
ri de les Rambles, perquè
cada any estaríem igual, la
qual cosa no treu transcen-
dència al retorn de Car-
men. Com en altres títols
de ganxo segur a la taqui-
lla, el Liceu n’oferirà una
allau de representacions,
21, que, tot i que partides
en dos períodes, no són la
millor manera d’evitar la
rutina a les forces estables.

El contrast amb l’altra
femme fatale, Lulu, és bru-
tal: només cinc funcions
condemnen molts abonats
a perdre’s una de les obres
cabdals del segle XX, sobre-
tot si les comparem amb
les vuit d’un títol molt
menys conegut, Ariane et
Barbe-Bleue, de Dukas. Un
dubte: ¿el Liceu advertirà,
com la coproductora (i ti-
morata) Ginebra, que el
muntatge de Lulu no és re-
comanable per a menors de
16 anys?

És curiós que coincidei-
xin els cants del cigne de

Les esposes de Barbablava esperen la llibertat en el muntatge de Claus Guth ■ S. SCHWIERTZ

Verdi (Falstaff) i Wagner
(Parsifal), així com les pe-
dres fundacionals del veris-
me –amb la irresistible
combinació de Cavalleria
rusticana i Pagliacci– i de
l’òpera romàntica alema-
nya –Der Freischütz–. Cap
objecció tampoc a la repre-
sentació de l’encara jove
segle XXI amb el suggestiu
Into the Little Hill, de Geor-
ge Benjamin, i LByron,
d’Agustí Charles, mentre
que la col·laboració amb
l’OBC continua amb Daph-

ne, de Strauss, títol que un
antecessor de Pablo Gon-
zález, Franz-Paul Decker,
va dirigir amb el conjunt fa
un grapat d’anys.

Si és impossible tenir
tots els títols en un any,
també és impossible convo-
car totes les millors veus al-
hora, entre altres motius,
perquè els divos més selec-
tes només canten en els
tres o quatre teatres de la
seva confiança. Anna Cate-
rina Antonacci, Michael
Volle, Edita Gruberova,

¿ElLiceutambé
advertiràque
elmuntatge
de‘Lulu’noés
recomanable
peramenors
de16anys?

Quadern de Música.La propera temporada del Liceu equilibra títols
de repertori amb rareses, convoca grans veus i no tem els
directors de forta personalitat.

Josep Bros, Carlos Álvarez,
Eva Maria Westbroek, Jose
van Dam, René Pape i Jo-
nas Kaufmann (ai, només
en recital) són les puntes
de llança d’una desfilada
que culmina en un Tamer-
lano amb el tardà debut li-
ceista d’Anne Sofie von
Otter (si la memòria no ens
falla, no ha tornat a Barce-
lona des del 1991!) i un Plá-
cido Domingo de qui caldrà
comprovar si en concert es
mou igual que a l’escena
per la música de Händel.
Un capítol en el qual hi ha
una certa millora és el de
les batutes, amb Fabio
Luisi (després de la seva
tempestuosa marxa de
Dresden), Daniele Callega-
ri i Marc Albrecht que han
de complementar el pro-
grés que esperem que acon-
segueixi Michael Boder
amb l’orquestra de la casa.

Present i futur
El capítol més propici a ge-
nerar urticària en el liceis-
ta de pell delicada és el de
les posades en escena. Més
d’un s’haurà posat les
mans al cap en veure de
cop Calixto Bieito, Claus
Guth (per partida doble) i
Peter Konwitschny, direc-
tors que, per altra banda,
tenen poc a veure els uns
amb els altres, mentre que
Olivier Py promet emoci-
ons fortes amb Lulu, i
Richard Jones durà un irre-
verent sentit de l’humor.

En moments de crisi i de
descens de públic, apostar
pel risc, encara que sigui
amb seny, denota coratge,
més encara davant unes
forces de la regressió que
mai descansen i davant les
quals cal defensar amb fer-
mesa l’enriquiment que els
noms esmentats, junt amb
molts d’altres, amb els seus
encerts i errors, han apor-
tat al gènere operístic.

Hem dit la paraula clau,
crisi. El pressupost torna a
tenir un increment simbò-
lic, del qual, afortunada-
ment, es desmarca la parti-
da artística. Però els mala-
barismes que es fan amb el
deute –ajornar-lo no és
saldar-lo–, ¿no serveixen
només per sortir dels pas?

El Foyer continua mort,
El Petit Liceu redueix
l’oferta d’entrades i, en si-
lenci, l’Acadèmia passa a
millor vida. A diferència de
París, Milà, Londres, Zuric
i Munic, el teatre d’òpera
de Barcelona no té cap es-
tructura que permeti als
joves intèrprets, bàsica-
ment cantants, foguejar-se
abans de saltar a quefers
majors. El present l’estem
salvant amb dignitat, però,
qui té cura del futur? ■

Xavier Cester

Die Jahreszeiten
De Haydn. Dir.: Salvador Mas.
Palau 100, 2 de febrer.

Passarà encara un
temps, i és lògic que
així sigui, fins que els

concerts de l’Orfeó Català
deixin de tenir la càrrega
simbòlica afegida arran de
l’escàndol en l’anterior
gestió del Palau de la Músi-
ca Catalana. El programa
ofert a Palau 100 en tenia
molta, de càrrega, ja que
anava lligat a una actuació
fora de Catalunya d’aque-
lles per a les quals amb
una mà Fèlix Millet negava
al cor els recursos que ro-
bava amb l’altra. Feliç-
ment, la col·laboració amb
el Cor i l’Orquestra Ciudad
de Granada s’ha pogut rea-
litzar en tots dos sentits.

Tanmateix, la comprensi-
ble aliança dels dos cors de-
terminava fins a cert punt el
resultat artístic. Dit d’una
altra manera, ¿calien tantes

veus per a Die Jahreszeiten
de Haydn, sobretot si la
plantilla instrumental no era
de la mateixa escala? El so
va ser prou cohesionat i po-
tent, en sintonia amb les di-
rectrius de Salvador Mas. A
la seva versió no li van faltar
moments de gran percepció
de les joies de la partitura,
en especial a l’hivern, però
la visió de les meravelles de
la natura –és a dir, de la bon-
dat de l’obra divina– era
més intimidant, amb un
punt de crispació, que no
pas joiosa i benhumorada, i
algunes de les grans pàgi-
nes corals van pecar d’un
fraseig monòton, quadricu-
ladament marcial. La tensió,
a més, tendia a decaure en
els números solistes, a
causa d’un trio ben discret:
només Julia Sophie Wagner
aportava un mínim d’entitat,
davant el timbre agre d’un
Brickner Szabolcs que dese-
quilibrava tots els conjunts i
la inestabilitat vocal de
Markus Volpert. L’orquestra
granadina ha conegut dies
millors, no tant per un vent
amatent a les oportunitats
que els dóna Haydn com
per una corda desajustada.
Al capdavall, el més relle-
vant d’un concert que no va
causar ni fred ni calor va ser
la seva mera existència.
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Algunes grans
pàgines corals
van pecar d’un
fraseig monòton


