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Un ambaixador excel.lent

J.A. VELA DEL CAMPO

Les dades canten. El Gran Teatre del Liceu ha rejovenit en la darrera dècada. La mitjana d'edat dels
assistents ha baixat de 53 a 41 anys, ha augmentat de forma notable el nombre d'activitats alternatives
per a nens i joves, i a 35 campus de 27 universitats es veuen en directe en pantalla de grans
dimensions a través d'Internet de segona generació, acomboiades per uns cursos de lliure configuració
d'iniciació a l'òpera, els principals títols programats al teatre. El Liceu ha agafat per les banyes un dels
principals problemes del sector de la música clàssica avui: l'envelliment del públic A Salzburg, per
exemple, per citar el festival més emblemàtic, un informe de la Cambra de Comerç ha posat de manifest
que el nombre d'espectadors menors de 30 anys no arriba a l’u per cent i que la mitjana d'edat
sobrepassa lIeugerament els 60 anys. És un problema que ha encès les alarmes a nivell europeu.
Davant de la situació generalitzada de carta consternació, el Liceu, com a mínim, ha engegat iniciatives
per arreglar el problema.

Entre altres raons perquè té clara la seva responsabilitat en tant que teatre públic que ha d'arribar a la
majoria de ciutadans amb un control de la inversió aportada per les institucions que el sostenen. Per
alguna cosa intenta ser El Liceu de tots, com indica la seva declaració d'intencions. Més dades
reveladores. El Liceu ha passat en una dècada de tenir 7.000 abonats a tenir-ne 24.263, s'ha triplicat el
nombre d'assistents per any, xifra que ara supera els 450.000, i els índexs d'ocupació han ascendit del
70-75% al 94-96%. En la línia de recerca de nous còmplices amb el projecte del teatre, el Liceu ofereix,
a més a més, abonaments compartits amb el Teatro Real de Madrid, de manera que se superen
potencials reticències i rivalitats, amb I'Òpera de París i, més recentment, amb l'Ópera de Montecarlo.
Amb aquesta política de difusió exterior, no és exagerat dir que el Liceu és ara un excel·lentíssim
ambaixador de la cultura, entesa en el sentit més ampli, que es fa a Catalunya.

Potser, vist des de Madrid, o des de fora de Catalunya, per ser més precisos, l’aportació més original del
Liceu en aquesta última dècada és haver fet un salt de gegant per aconseguir ser no només un tros de
cultura instal·lat al cor deIs catalans, sinó un tros de cultura a nivell universal, sense- distinció d'edats,
regions o països. Tot i ser important, el de menys és que unes representacions li surtin millor i unes
altres pitjor. El més sorprenent és l'enfocament social amb que ha encarat el seu compromís cultural a
través de l’òpera. Esta demostrant que l’òpera no té per que ser necessàriament elitista i, si ha és, com
a mínim es tracta d'un elitisme compartit. Tot un exemple.
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