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Feia 25 anys que no es re-
presentava Werther, de
Jules Massenet, al Gran
Teatre del Liceu i aquest
diumenge torna amb una
producció farcida d’ele-
ments interessants. Per
començar, un dels millors
tenors del món, el polonès
Piotr Beczala, cantarà en
el paper de Werther, un rol
que alternarà amb el cata-
là Josep Bros, que celebra
25 anys del seu debut al
teatre de la Rambla.

A més, Beczala, que ha-
via cantat fragments de
Faust la temporada
2011/12, debuta ara a
Barcelona amb una òpera
escenificada. Justament,
la posada en escena és un
dels esquers d’aquest títol,
ja que la signa Willy Dec-
ker, un director molt esti-
mat al Liceu, on va presen-
tar muntatges premiats
per la crítica com Der flie-
gende Holländer
(1993/94) i Die tote Stadt
(2005/06). “La seva pro-
posta segueix una estètica
de línies clares, un espai
abstracte on els personat-
ges es poden desenvolupar
i on es posa l’accent en
l’ambient provincià que
emmarca el drama”, expli-
ca la directora artística
Christina Scheppelmann.

La producció, de l’Oper
Frankfurt, és ben conegu-
da de Piotr Beczala, que la
va fer fa uns anys: “No no-

més és minimalista, sinó
que les imatges són simbò-
liques, així que està a ca-
vall entre la modernitat i la
tradició per la manera
com s’interpreta la parti-
tura, fidel a l’original.”
Beczala fa 23 anys que
canta aquest rol estel·lar
del repertori romàntic, i
ha tingut temps de desen-
volupar la seva mirada del
personatge: “Werther no
és cap bon jan, sinó un ego-
ista i un asocial. Està tan-
cat en el seu món i no toca

de peus a terra; de fet, en
totes les èpoques existei-
xen persones així.” Se-
gons Josep Bros, que tam-
bé ha cantat en diverses
ocasions en aquesta pro-
ducció, Decker subratlla la
relació entre els personat-
ges. “Werther és un home
que té molta vida a dins i
no sap rebre un no”, co-
menta el tenor, que des-
prés d’encarnar Werther
es queda “esgotat psicolò-
gicament”.

El rol de Charlotte l’in-

terpretaran dues mezzo-
sopranos que debuten al
Liceu, Anna Caterina An-
tonacci i Nora Gubisch, ni
més ni menys que la bes-
néta del pianista lleidatà
Ricard Viñes. Charlotte,
segons Antonacci, és l’àni-
ma bessona de Werther:
“La societat l’esclafa i ni
tan sols somnia poder es-
tar amb Werther fins que
ell mor i s’adona que és di-
ferent del que la societat
espera d’ella.” El darrer
cop que es va representar

Werther al Liceu va ser el
1992 amb Alfredo Kraus,
que va oferir una interpre-
tació memorable. “Va ser
un cantant icònic i d’estu-
diant tenia totes les seves
gravacions, però ara no
hem de copiar res, sinó
crear el nostre propi món i
la nostra manera de can-
tar”, reflexiona Beczala.
Bros: “Està molt bé ama-
rar-se de cantants com ell,
però ara ens toca a nosal-
tres cantar i transmetre
emocions.” ■

‘Werther’ torna al Liceu amb el muntatge aclamat de Willy Decker i la presència
dels tenors Piotr Beczala i Josep Bros, que celebra 25 anys del seu debut al teatre
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Egoisme i amor a dojo
L’òpera de Massenet es basa
en un dels títols cabdals de
Goethe, Die Leiden des jun-
gen Werther, publicat el 1774.
En la tradició alemanya s’in-
sereix dins l’Sturm und
Drang, un moviment prero-
màntic que iniciarà un gir cap
al subjectivisme lligat a la fi-
gura de Kant, per a qui el sub-
jecte és el constructor de la
realitat. Die Leiden suposa, a
més, la culminació del gènere
epistolar, que dóna peu al
narrador a parlar del propi jo,
amb un llenguatge carregat
d’emocions que va xocar
enormement a l’època. Si bé
existeix un missatge moral
–seguir només els dictats del
cor no du enlloc–, el lector es
va sentir desemparat per
comprendre aquesta infor-
mació, sense cap narrador
que el guiés i fes una valora-
ció dels fets. Fins i tot van de-
manar a Goethe que escrivís
un epíleg per aclarir com
s’havia d’entendre el llibre.
D’altra banda, hi ha referents
autobiogràfics clars: Goethe,
de jove, va fer unes pràcti-
ques de Dret en un poblet on
va conèixer una Lotte, que es-
tava compromesa, i un amic
seu es va suïcidar per amor.
Alguns crítics diuen que Wer-
ther va ser una teràpia per a
l’escriptor, que va fer morir un
personatge per salvar-se ell.

Anna Caterina Antonacci i Piotr Beczala, i Nora Gubisch i Josep Bros, fa uns dies al Saló dels Miralls ■ TONI ALBIR/EFE
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En què va ser
revolucionari
‘Werther’?

El 30è Festival de Folk
Tradicionàrius, al Centre
Artesà de Gràcia, arrenca-
rà demà amb la reunió dels
músics que l’any 1988 van
participar en la primera
edició: Jaume Arnella (en

funcions, demà, de “ro-
mançaire major”), els Mi-
nistrers de la Vila Nova,
Rosa Zaragoza, Cobla
Manxaire, Primera Nota,
Ludicfolk, la Cobla Míni-
ma, Alfons Encinas i els
Trobadors, els Solistes de
la Costa i Retaule. Només
hi faltaran els ja desapare-
guts Maria Laffitte i Josep
Verdaguer Roviretes.

Els Trenta Tradicionà-
rius traçats, que és com
s’ha anomenat l’especta-

cle, obrirà una edició
d’aniversari que s’esten-
drà fins al 23 de juny i que
inclourà 48 concerts i 14
balls folk, a més de presen-
tacions de llibres i exposi-
cions. Entre les grans ci-
tes, hi ha celebracions
com ara els 50 anys a l’es-
cenari de Maria del Mar
Bonet (el 2 de juny recupe-
rarà el disc Saba de terrer,
del 1979), o la visita de to-
ta una institució del folk
britànic: Martin Carthy,

que el 17 de febrer com-
partirà funció amb el basc
Ruper Ordorika. El Tradi-
cionàrius, que té un pres-
supost de 235.000 euros
sufragat, en la seva major
part, per Ajuntament i la
Generalitat, celebrarà fi-
nalment una “arrossada
popular” instigada per Ar-
nella amb grups catalans
de folk dels anys 60 (29
d’abril) i rebrà la visita dels
històrics Nuevo Mester de
Juglaría (9 de juny). ■
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La cita ‘folk’ reunirà
demà tots els grups
que van participar
en la primera edició

Trenta anys de Festival Tradicionàrius

Els responsables del festival, amb artistes i representants
institucionals, ahir a Gràcia ■ ACN


