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El Werther dels nostres millors somnis

que va tenir el seu zenit en un Pour-
quoi me réveiller d’impacte que el te-
nor (sense fer-se pregar en excés) va 
bisar. Va ser la cirereta d’una encar-
nació inoblidable. 

Anna Caterina Antonacci és una 
de les cantatrius més insignes dels úl-
tims lustres, una intèrpret que, mo-
vent-se en un territori ambigu entre 
soprano i mezzo, ha trobat en el re-
pertori francès un àmbit especial-

ment afí a la seva sensibilitat. Si algu-
nes parts del paper de Charlotte ca-
uen en una zona sorda de la seva veu, 
Antonacci va optar amb intel·ligència 
per no refugiar-se en subterfugis ni 
efectes forçats, oferint a canvi una 
composició continguda, d’una interi-
oritzada emoció (un corprenedor Va! 
Laisse couler mes larmes) que, gradu-
alment, deixava caure les defenses 
davant el cicló emocional de Werther. 

Joan Martín-Royo no podia 
amagar que el seu Albert era for-
ça més jove que la seva esposa i el 
pretendent d’aquesta, la qual co-
sa no va afectar un cant meticulós 
amb un instrument que va gua-
nyant presència. Elena Sancho Pe-
reg va ser una de les revelacions de 
la sessió, gràcies a una Sophie en-
cisadora, de veu fresca i cristal·li-
na. Stefano Palatchi va ser un bon-
homiós Bailli, mentre que Antoni 
Comas i Marc Canturri van estar 
ben compenetrats com uns 
Schmidt i Johann d’un relleu inu-
sual gràcies a la producció, que els 
convertia en uns sinistres factò-
tums de la trama.  

Alain Altinoglu va protagonitzar 
un auspiciós debut al fossat liceis-
ta. Amb la seva batuta, l’influx wag-
nerià no va ser una llosa, sinó un 
element més d’un discurs amb bo-
na cura dels detalls instrumentals 
que, tot evitant la sobredosi de su-
cre que sovint afecta Massenet, va 
desfermar amb mà ferma els clí-
maxs emocionals. L’orquestra va 
mantenir la bona forma de l’Elek-
tra prenadalenca, mentre que el 
Cor Infantil Amics de la Unió de 
Granollers va estar impecable. El 
veterà i viatjat muntatge de Willy 
Decker mostra amb nítida sobrie-
tat els grans eixos dramàtics de 
l’obra, com l’ombra de la mare 
morta i el caràcter d’outsider de 
Werther enfront d’una encotillada 
societat petitburgesa, tot reforçat 
per una direcció de gran finor psi-
cològica que arrodonia l’èxit de la 
representació.e

Anna Caterina 
Antonacci i 
Piotr Beczala.  
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Triomf espectacular de Piotr Beczala en l’òpera de Massenet, ben secundat per Anna Caterina Antonacci

ÒPERA

Obskené invoca el 
Mediterrani a la Beckett 

terrani –com un nen estirat a la sor-
ra–, i ho fa a partir de diferents veus 
que alhora estan representades per 
disciplines artístiques: música, do-
cumental i teatre.  

Aquesta polifonia –que s’estrena 
demà a la Sala Beckett i s’allargarà 
fins al 5 de febrer– la protagonitzen 
la documentalista Alba Sotorra, que 
explica el seu film Kobane amb 
video projeccions de les guerrilleres 
feministes del Kurdistan sirià; el 
músic Àlex Guitart, que a més de 
viure llargues èpoques a Istanbul és 
un expert intèrpret d’instruments 
de corda de la Mediterrània oriental 
(diversos baglamà i un rabab, amb 
els quals toca versions de folklore i 
composicions originals); les percus-
sions de Riad Ahmed, un emigrant 
de Badgag, i la música electrònica 
d’un recuperador de sons del Medi-
terrani occidental com Marcel Ba-
gés. La part escènica l’hi posa l’ac-
triu Ilona Muñoz, que és l’única que 

Un assaig de  
De carenes  
al cel ahir  
a la Beckett.  
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interpreta un personatge de ficció, 
una sirena contemporània dester-
rada del seu propi mar. Ella repre-
senta la mirada occidental. “Cada 
vegada que pixes al mar, pixes da-
munt d’una tomba”, afirma.  

L’espectacle té tres fils conduc-
tors: la història de la sirena, el diàleg 

musical que n’és una part troncal i 
les guerrilleres del documental, pe-
rò això en el fons és el contenidor 
per explicar “històries sobre la vi-
da i la mort” i per “contemporanit-
zar la nostra relació amb el Mediter-
rani”, afirma Pujol. És a dir, fugir del 
folklorisme i de les platges de sorra 
i “posar-nos en crisi com a euro-
peus, blancs, colonialistes i alhora 
del sud d’Europa”. I fugir, també, de 
la tirania de la notícia d’última hora 
per buscar una reflexió més global.  

Un cicle temàtic complet 
De carenes al cel forma part del cicle 
Mar de Miralls. Fluxos de migració 
a la Mediterrània amb què la Sala 
Beckett ha encetat la seva nova eta-
pa. La producció d’Obskené, que és 
resident al teatre, n’és un dels punts 
forts, però també es podran veure 
els divendres i dissabtes de les prò-
ximes tres setmanes El rey del Gu-
rugú de Ferran Joanmiquel, Nador 
a partir de l’obra literària de Laila 
Karrouch, i Sous la plage, interpre-
tada per Mohammad Bitari, un pe-
riodista refugiat d’origen siriano -
palestí. Aquest dijous, a més, s’inau-
gurarà l’exposició El fang d’Europa 
de RUIDO Photo.e

TEATRE

La companyia Obskené es va posar 
al davant d’un marc tan inabastable 
i alhora tan suggerent com el Medi-
terrani. Volien que el nostre mar els 
servís per parlar del drama i de la 
bellesa, de l’orgull de pertinença i de 
la desgràcia, de l’atracció seducto-
ra i mortífera. El Mediterrani ho po-
dia representar tot. “La manera més 
honesta que vam trobar per apro-
par-nos-hi amb honestedat és a tra-
vés de gent que hi ha tingut experi-
ències reals i personals”, diu la di-
rectora Judith Pujol. Juntament 
amb Albert Boronat, ha confegit 
una dramatúrgia fragmentària a De 
carenes al cel, que viatja des dels re-
ferents de la mitologia clàssica –les 
sirenes, Ulisses, el rapte de Dionís– 
fins a les imatges més dramàtiques 
i contemporànies lligades al Medi-

BARCELONA
LAURA SERRA

‘Werther’, de Massenet GRAN TEATRE 
DEL LICEU 115 DE GENER  

Abans d’aixecar el teló, 
dues bones notícies ja 
oferien engrescadores 
perspectives: el retorn 
de Werther al Liceu des-

prés d’un quart de segle d’absència 
i el (tardà) debut escènic al teatre de 
dos cantants de primer ordre com 
Piotr Beczala i Anna Caterina Anto-
nacci. En baixar el teló, les bones 
noves no només es van confirmar, 
sinó que van estar reforçades per al-
tres aportacions estimulants, com 
una admirable direcció musical i un 
muntatge de gran lucidesa. 

El triomfador absolut va ser Bec-
zala. En un estat de forma pletòric, 
posseïdor d’una d’aquelles veus que 
fan capitular al segon l’espectador 
menys predisposat, el tenor polonès 
va ser el Werther dels nostres mi-
llors somnis, gràcies a un timbre ve-
llutat, d’una homogeneïtat absolu-
ta en tots els registres fins a un agut 
refulgent, un art consumat del cla-
robscur i el matís, i un fraseig d’una 
exquisida noblesa que no es contra-
diu amb una expressivitat generosa. 
Beczala va estar imperial en totes 
les seves intervencions, des de l’efu-
sió panteista de Ô Nature fins a l’ex-
halació de l’últim sospir, passant 
per les angoixes del jove enamorat 
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