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L’ampolla diuen que sovint es pot 
veure mig buida o mig plena, tot i que 
molts cops no es tracta tant d’una 
qüestió de perspectiva com de 
capacitat d’autoenganyar-se sobre la 
realitat. En un exercici de sinceritat 
que els honora, els responsables del 
Gran Teatre del Liceu van dir que els 
números no sortien i que, per tant, 
havien d’endarrerir l’inici de la 
temporada i, de pas, enviar cap a casa 
el personal durant el mes de setembre 
per reiniciar l’activitat a l’octubre. Tot 
sigui per l’equilibri pressupostari. I 
és que amb el bombardeig 
mediàtic que rep el desemparat 
ciutadà és gairebé impossible 
obviar que la situació 
econòmica és ben complicada 
per a tothom (bé, per a 
tothom ja sabem que no). 
Ara bé, una cosa és 
l’austeritat i una altra 
de ben diferent la 
pobresa.

Al programa de 
la temporada 
2011-12 del 
Liceu es pot 
llegir que “el 
Teatre ha fet 
l’esforç 
d’incloure en 
la seva 
programació 
d’òpera una 

sèrie de concerts amb els fragments 
més celebrats i coneguts del Faust 
de Charles Gounod”. Agraïm de 
debò l’esforç, però començar la 
temporada amb bocinets sense 
escenificar envia un missatge 
inequívoc d’impotència, missatge 
reforçat en veure que hi ha un total 
de nou funcions amb dos 
repartiments diferents. Dit d’una 
altra manera, fa tot l’aspecte que hi 
havia prevista una producció 
escènica que ha caigut sota la destral 
despietada de les retallades 
pressupostàries. Per descomptat, el 
Liceu té tot el dret d’argumentar que, 
vista la situació, o era això o res, 
però, ja sigui amb l’ampolla mig 
buida o mig plena, serà una 
inauguració ben tristoia.

La revista francesa Opéra 
Magazine, en repassar les 

temporades dels 
coliseus lírics d’arreu 
del món, també 
s’estranyava de la 
proposta liceista que, 

segons el programa, 
tindrà una durada 

aproximada de 
dues hores. “Serà 

que no paga la pena 
fer l’òpera sencera?”, 

es pregunta la 
publicació. I tant que 
paga la pena, no 
debades Faust és un 
dels pinacles del 
repertori del segle 
XIX, una de les 
obres més cèlebres 
del seu temps que, 
tanmateix, durant 
la segona meitat 
del segle XX va 
anar perdent 
pistonada en les 
programacions. Al 
Liceu mateix fa 23 

anys que no es 
representava i 
després d’aquests 
concerts a veure 
quan triguem a 
veure-la com Déu 
mana.

Es pot al·legar 
que l’obra de 
Gounod 
representa una 
simplificació 
excessiva de 

l’obra de Goethe en la 
qual s’inspira, però 
això podria 
preocupar només als 
que l’hagin llegida, 
que suposem que són 
una reduïdíssima 
minoria dels 
espectadors d’un 
teatre qualsevol. 
També es pot adduir 
per explicar la seva 
major infreqüència 
l’evolució del gust, si 
bé el dubte està en si 
és el gust dels que 
decideixen què es 
programa o no o del 
públic, que continua 
caient rendit davant 
l’eficàcia teatral i la 
irresistible inspiració 
melòdica de Gounod. 
En tot cas, teatres 
potents com l’Òpera 
de París i el Met de 
Nova York no dubten 
a proposar aquest 
curs noves 
produccions de Faust.

Com que no tot han 
de ser males notícies, 
el Liceu ha reunit un 
repartiment de gran 
nivell. En el primer 
cast, Piotr Beczala 
serà el protagonista. En els últims 
anys, el cantant polonès s’ha enfilat 
a les posicions d’honor entre els 
tenors lírics del moment, gràcies a 
un timbre seductor, un fraseig 
elegant i un agut brillant, qualitats 
perfectes per ser un Faust digne 
d’aplaudiment (com es pot certificar 

en una gravació en directe de l’Òpera 
de Viena). Al seu costat, Krassimira 
Stoyanova, soprano d’impecable 
puresa instrumental, encarnarà la 
patidora Marguerite, mentre que 
caldrà veure com l’habitualment 
histriònic Erwin Schrott es 
comporta en format concertant 
mentre interpreta el demoníac 

Méphistópheles. No cal oblidar la 
presència de Ludovic Tézier, un altre 
nom ja aplaudit al teatre de la 
Rambla com a Valentin, personatge 
que té al seu càrrec una de les àries 
més precioses de la partitura. 
Fernando Portari, Ermonela Jaho, 
Michele Pertusi i Marc Barrard 
seran els protagonistes de les tres 
funcions populars. 

En un primer moment, dos 
directors havien de repartir-se els 
concerts, però finalment Edward 
Gardner, l’actual titular de l’English 
National Opera, ha caigut del cartell 
deixant el camp lliure a Pierre Vallet, 
qui tindrà la missió de galvanitzar 
una orquestra i un cor que 
començaran l’activitat després d’un 
mes d’aturada forçosa. A partir 
d’aquí esperem que l’ampolla es 
vagi omplint.

‘Faust (Fragments en versió concert)’. 
Gran Teatre del Liceu. Del 7 al 28 
octubre.

El Gran Teatre del Liceu 

arrenca la temporada amb 

una versió en concert de 

l’òpera de Charles Gounod. 

Per Xavier Cester

El Liceu ha reunit un 

gran repartiment 

encapçalat pel 

tenor Piotr Beczala

Faust en bocins

Krassimira Stoyanova i Piotr Beczala són Marguerite 
i Faust en la versió concert del Liceu.


