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CONCENTRAT DE 
ROMANTICISME
El tenor Josep Bros compleix 25 anys del seu 
debut al Liceu i en l’òpera alternant-se en el rol de 
l’apassionat i intens poeta protagonista de l’obra 
cabdal de Massenet, ‘Werther’

A
Josep Bros (Barcelona, 1967) li va ploure 
del cel la proposta del Liceu de posar-
se en la pell i la veu de l’hiperromàntic i 
obsessiu personatge de Werther, que se 
suïcida per amor, a l’òpera de Jules Mas-
senet. El tenor català més internacional 
recollirà el testimoni que va deixar el 
mític Alfredo Kraus el 1992, alternant-
se amb Piotr Beczala en les 14 funcions 
de l’obra que comencen el dia 15.
 El cantant canari va posar el llistó del 
rol pels núvols en l’última de les seves 
inoblidables actuacions al Gran Teatre. 
Han passat 25 anys, els mateixos que 
han transcorregut des del debut a la ca-
sa de l’artista barceloní, que celebrarà 
en gran les seves bodes de plata a la 
professió amb el minimalista muntat-
ge de Willy Decker, a més d’un previst 
concert commemoratiu.

Sembla que va ser ahir. Així s’expres-
sa Bros al recordar el seu aclamat de-
but liceista el novembre del 1992 amb 
Anna Bolena al costat de la idolatrada 
Edita Gruberova. Un any abans havia 
afrontat a Sabadell el Don Giovanni de 
Mozart. «Aquest quart de segle m’ha 
passat volant. Al mirar enrere, m’adono 
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‘Werther’
Gran Teatre del Liceu

del 15 de gener  
al 4 de febrer

Director musical 
Alain Altinoglu

Director d’escena 
Willy Decker

Preu de 14 a 279 €

“Aquest és un pAper que 
et deixA psicològicAment 
molt tocAt. necessites 48 
hores per recuperAr-te”

 

cerolo7@yahoo.es /  César López Rosell

que jo no m’havia creat més expectatives que les 
de desenvolupar el meu ofici amb honestedat». El 
balanç és molt positiu. El reconegut belcantista ha 
anat ampliant el seu repertori fins a superar els 60 
papers, cosa que mostra la seva inquietud per anar 
evolucionant: «El meu instrument vocal de pur líric 
ha guanyat en homogeneïtat i crec que als 50 anys 
estic en el meu millor moment per afrontar nous 
reptes».

L’ombra de Kraus és allargada, però lluny de sentir-
se intimidat pel pes d’un Werther que va marcar una 
època s’ho pren com un estímul. «Ell va ser un gran 
referent en el paper tant en l’estil com per l’elegàn-
cia, pulcritud i qualitat de la seva emissió», diu Bros, 
rememorant que ara li passa el mateix que al Teatre 
de San Carlo de Nàpols quan, el 2007, va debutar amb 

l’òpera de Massenet. «Havia vist Alfredo 
cantar el rol per última vegada al teatre 
italià el 1996 i ¿qui m’havia de dir que 11 
anys després el rellevaria en l’obra? Ara 
torno a agafar el testimoni, però posant-
hi el meu propi segell».

L’ANTIHEROI DE GOETHE

El tenor afirma que l’antiheroi sorgit 
de Les tribulacions del jove Werther, de 
Goethe, troba en la bellesa de la música 
de Massenet tots els matisos dels seus 
canviants estats d’ànim: «És un perso-
natge molt complex i de grans exigèn-
cies vocals i dramàtiques. A part de la 
durada i la intensitat de l’obra, per algu-
na cosa li diuen el Tristany francès, s’ha 
de tenir el temperament per no caure 
en el verisme i controlar el contrast amb 
l’envoltant entramat d’una orquestració 
molt forta».

Bros destaca el desgast que produeix 
la immersió en la psicologia del prota-
gonista de la història. «El paper et deixa 
molt tocat, fins al punt que necessites 
almenys 48 hores per recuperar-te 
d’una producció que exigeix un gran 
desplegament físic».

El cantant elogia la despullada posa-
da en escena de Decker: «El món ima-
ginatiu, apassionat i bipolar de Werther 
i el realista de Charlotte, que estima el 
jove però no pot deixar de ser fidel als 
seus compromisos, estan molt ben de-
finits. Crec que el públic disfrutarà amb 
aquesta proposta». —

MORIR D’AMOR
El tenor Josep Bros, 

en un moment 
d’aquest autèntic 
drama: s’acaba 

suïcidant.


