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Utòpics i reformistes

Trist ibrillant

La costa de la utopia

Autor: Tom Stoppard
Director: Aleksei Borodín
Lloc i data: T. Lliure (7/X)

JOAN-ANTON BENACH

Trenta i cinc anys d’història eu-
ropea, de 1833 a 1868, se succeei-
xen a l’obramagna deTomStop-
pard titulada La costa de la uto-
pia, una de les estrenes més es-
perades del Lliure. Les vuit ho-
res i mitja que dura la represen-
tació es van fraccionar des de di-
mecres en tres jornades que van
culminar ahir a la nit en una “in-
tegral” destinada a esforçats es-
perits juvenils. L’obra l’ha diri-
git Aleksei Borodín amb el Tea-
tre Rus Acadèmic de la Joven-
tut de Moscou, tot un tumult:
en moments, podien reunir-se a
l’escena més de quaranta intèr-
prets.
Com és ben sabut, molta ex-

pectació no és mai bona conse-
llera i la primera part del tríptic,
Viatge (1833-1845), es va saldar
amb una sensible i generalitza-
da dosi de decepció. L’anglès
d’origen txec Tom Stoppard
(1937), inicia el seu tríptic amb
l’efervescència que es va viure
en els cercles intel·lectuals rus-
sos quan s’hi van filtrar les idees
sobre els canvis socials que sor-
gien a l’occident continental. La
revolució industrial modifica
les condicions de la feina prole-
tària i a casa del vell Bakunin es
produeixen vives controvèrsies.
El seu fill Mikhaïl comença a
mostrar un esperit anàrquic i
radical.

Les polèmiques tensions no es
calmen fins que un nucli impor-
tant d’ideòlegs marxa a l’estran-
ger. El director Aleksei Borodín
ha encertat en l’organització
d’unes escenes molt fragmenta-
des, en el to d’uns diàlegs, trac-
tats amb unes sobtades crispaci-

ons poc justificades i unes transi-
cions escèniques innecessària-
ment vertiginoses. Insisteixo: sen-
se negar la bona factura de les in-
terpretacions, el desencant va
atrapar el públic que només va
poder dispensar una acollida fre-
da i cordial a la primera jornada.
Per sort, les dues següents van ex-
perimentar un tractamentmés re-
posat i efectiu, i al tancament del
tercer dia hi va haver una ovació
amb l’audiència dreta.

Naufragi, títol de la millorada
segona part, inclou el període
comprès entremarç del 1846 i el
1852. L’acció transcorre a Fran-
ça cap a on el rusAleksandrHer-
zen (Ilià Issàiev) ha estat autorit-
zat a viatjar per tractar la sorde-
sa del seu fill Kólia. A la seva ca-
sa de París es reuneix amb els
seus compatriotes, que també
han aconseguit sortir de Rússia

a la crida dels signes revolucio-
naris cada vegada més elo-
qüents. Seran vuit anys d’inten-
sa activitat intel·lectual i políti-
ca, en els quals viuran des de pri-
mera línia la Revolució France-
sa del 1848, els seus preparatius,
el triomf del qual sorgeix la Se-
gona República i l’inexorable fi-
nal del nou règim quant a Napo-
leó III l’ataquen els dimonis fa-
miliars i es converteix (1952) en
el dèspota emperador que esti-
men els conservadors. Per a Ba-
kunin, l’etapa revolucionària
“ha estat –diu– la més feliç de la
meva vida”, i el seu fracàs li de-
mostra un desolat Herzen que
“França només volia ser la man-
tinguda d’un burgès”.
Les possibles lliçons per esta-

blir una democràcia a la Rússia
tsarista s’extingeixen. Quedarà
per veure, tanmateix, les possi-
bilitats revolucionàries del Ma-
nifest Comunista que Karl
Marx ha llançat el 1847 i que ve-
loçment és traduït amés demig
Europa. Després de diverses
desgràcies familiars, entre les
quals hi ha la mort de la seva
mare i del seu fill en un naufra-
gi, un abatut Herzen marxa cap
a Anglaterra i s’obre així el ter-
cer capítol, titulat Salvament.
Herzen és l’eix d’uns diàlegs bri-
llants en els quals Sttopard va
posar tota la seva artilleria dia-
lèctica al servei d’unes tesis re-
formistes a què s’oposaven Ba-
kunin i els radicals. “El sentit
de la nostra lluita –pensenHer-
zen i Ogariov (Aleksei Rozin)–
consisteix a trobar lamillorma-
nera de vida en un món imper-
fecte”. L’enfonsament del món
comunista, faria del rebel Stop-
pard una mena de “moralista”,
convençut que la utopia que ha-
bita a l’altra ribera de l’oceà no-
més està feta d’il·lusions. Amb
nous arguments, la gran polèmi-
ca contínua. Tret d’un Bakunin
que recorda un xarlatà de tóm-
bola, imponents els intèrprets
citats.c

Faust en versió
de concert

Autors: Charles Gounod, amb
llibret de Jules Barbier i Michel
Carré sobre el drama de Goethe.
Intèrprets: Piotr Beczala (Faust);
Krassimira Soyanova (Margueri-
te); Erwin Schrott (Méphistophé-
lès); Ludovic Tézier (Valentin);
Karine Deshayes (Siébel); Julia
Juon (Marthe Schwerlein). Cor i
Orquestra Simfònica delGranTe-
atre del Liceu. Direcció del cor:
José L. Basso. Direcció d’orques-
tra: Pierre Vallet. Concertino: Kai
Gleusteen.
Lloc i data: Gran Teatre del Li-
ceu (7/X)

ROGER ALIER

Trist, sí; fa temps que el Liceu va
intentar treure tota l’ostentació al
quehavia estat unagran festa inau-
gural (molts teatres europeusman-
tenen aquesta celebració, entre els
quals hi ha La Scala), però ara, per
culpa d’aquesta maleïda crisi, la
primera funció ha passat ambmés
pena que glòria: el teatre amb una
mica més demitja entrada (ni una
llotja als amfiteatres laterals), i un
ambient de fredor que ni tan sols
l’espectacular repartiment va
aconseguir animar del tot.

La política d’austeritat posada
amb calçador ens sembla negati-
va, perquè reforça la retracció de
tots, i no és bo saber que, malgrat
que hi ha hagut anys de crisi molt
més intensa (pensem en els anys
1940-1947), és aquesta la primera
vegada en els més de 160 anys
d’història del Liceu que s’ha inau-
gurat la temporada amb una obra
cantada parcialment i en concert.
Ja sabem que una concatenació
de dates i retallades han causat
aquest desgavell, però la mala
imatge d’un Liceu no-inaugural
és molt trista.

I, tanmateix, la funció ha valgut
la pena per l’extraordinària quali-
tat de tots els cantants, començant
pel debutant tenor polonès Piotr
Beczala, amb aguts espectaculars
(Gounodva ser l’inventor de l’ano-
menat do de pit i segur que no va
sentirmai un cantant comaquest).
Amb una certa tendència al som-
riure, Piotr Beczala ens va deixar
fascinats amb Salut demeure chas-
te et pure i amb tota la resta de pro-
eses vocals. Krassimira Stoyanova
va interpretar una Marguerite in-
tensa, creïble, que va aconseguir
fins i tot que la peçadelRoi deThu-
lé no es convertís en l’avorrit prò-

leg de la vistosa ària de les joies
que va cantar meravellosament,
va omplir d’emoció la seva ària (de
vegades suprimida) Il ne revient
pas de l’acte IV, i va completar la
seva tasca amb una sensible esce-
nade la presóque acabaamb l’apo-
teosi de la salvació. Fabulós elmal-
vat, irònic i autoritari Méphis-
tophélès d’Erwin Schrott, amb
una vocalitat de gran classe, flexi-
ble i àgil tant en els aguts com en
els greus, i l’única pega és una dic-
ció francesa millorable. Ludovic
Tézier, amb l’èxit liceista encara
recent de La dama de piques, va
ser ovacionat després de l’ària
Avant de quitter ces lieux i també
el van recompensar amb aplaudi-
ments en els passatges restants.
L’elegant Karine Deshayes va dei-
xar el llistó molt alt en el paper de
Siébel.
Pierre Vallet, debutant, va con-

duir l’orquestra francament bé, i
si va haver-hi algun moment de
desajust amb el cor, es va corregir
aviat i, en canvi, hi va haver mo-
ments encertats (el vals i l’apoteo-
si final). El cor va funcionar molt
bé, i mereix una menció especial
per l’extens treball. Assenyalemel
bell solo de violí de Kai Gleusteen
que acompanyava l’ària del tenor.
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Tom Stoppard

La versió d’aquest Faust, abans-d’ahir a la nit al Liceu

El director Aleksei
Borodín ha encertat
en l’organització
d’unes escenes
molt fragmentades
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Faust
fragments en versió concert
de Charles Gounod
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«Els fragments més coneguts
i celebrats de Faust, interpretats
per les grans veus del moment»
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