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El conservatori del Liceu
entrarà amb bon peu a
l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior el 2010. Les
actuals instal·lacions, en
un lateral del Gran Teatre
del Liceu, es mantindran
exclusivament per a l’Es-
cola Superior de Cant, i es
traslladaran a Nou de la
Rambla tots els altres en-
senyaments superiors. Els
alumnes de grau mitjà
continuaran a les depen-
dències d’Urquinaona. El
pla de Bolonya, segons co-
menta la directora Maria
Serrat, permetrà que els
15.000 alumnes d’ense-
nyament artístic que ac-
tualment hi ha a l’Estat es-
panyol (2.138 a Catalunya
i 2.873 al País Valencià) es
dupliquin. I és que el nou
ordenament universitari
permetrà als alumnes
completar estudis per Eu-
ropa i, alhora, que el con-
servatori aculli nous estu-
diants estrangers. Avui, el
conservatori té un 20%
d’alumnes estrangers.

El conservatori tindrà
un auditori de 400 places
per als alumnes que també
es vol explotar professio-
nalment. També al soterra-
ni hi haurà la sala d’assaig

del cor del conservatori i
de l’orquestra i un estudi
que permetrà gravar les
audicions de les tres sales.
Pel que fa a les classes,
destaquen les 90 aules
pensades per fer-hi classes
individuals. L’edifici té
una lluerna al centre que
permetrà que la major part
de les dependències tin-
guin claror natural.

Dels 20 milions de cost
de les obres, el Patronat
del Conservatori té cobert
un 80%: hi ha uns 5 mi-
lions que s’hauran de co-
brir amb patrocinadors
vist que les institucions no
han respost a la demanda.
L’alcalde recordava ahir
que l’Ajuntament havia
cedit l’espai, «que no és
poc». Es tracta d’una con-

cessió del terreny per 50
anys. El conservatori de-
mana al govern una apor-
tació per a l’obra i que En-
senyament bequi amb
6.000 euros els cursos que
valen 9.000, com ja fa amb
els estudiants de l’Esmuc.
Cultura matisava ahir que
havia finançat les excava-
cions arqueològiques, que
van costar 75.000 euros.

El conservatori del Liceu aspira a
duplicar l’alumnat amb el nou local

Ajuntament i govern es desmarquen, ara per ara, de la inversió de 20 milions

Una imatge de l’interior del conservatori, ahir al migdia. / LLUÍS SERRAT

● L’alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, va visitar ahir les obres del nou
conservatori del Liceu, i va recordar
que només feia un any de l’acte pro-

JORDI BORDES / Barcelona tocol·lari de col·locació de la prime-
ra pedra. A l’octubre, alumnes i ins-
truments ocuparan les sales avui go-
vernades per obrers i maons. El con-
servatori, amb 170 anys d’història,

emprèn sol (ni Ajuntament ni govern
tenen previst, ara per ara, participar
en la inversió de 20 milions) un nou
capítol que, segons la directora gene-
ral, li permetrà doblar l’alumnat.

● Un jove etarra, protago-
nitzat per Óscar Jaenada, i
un professor universitari
amenaçat de mort (José
Coronado) són els prota-
gonistes de Todos estamos
invitados, el darrer film de
Manuel Gutiérrez Aragón,
que s’estrenarà aquest di-
vendres. «No és una pel·lí-
cula política, sinó senzilla-
ment una pel·lícula. Tam-
poc és un film sobre ETA,
sinó sobre els amenaçats
que suporten aquest pes al
damunt de manera quoti-
diana», avisa el director.
«No només han de conviu-
re amb la por de perdre la
vida, sinó que això reper-
cuteix en les relacions per-
sonals amb els amics o la
parella, que s’acaben per-
vertint», hi afegeix.

Manuel Gutiérrez Ara-
gón no va ser clar sobre la
possible inspiració del
personatge del professor
amenaçat en la figura de
Fernando Savater, però sí
que va explicar que l’etar-
ra que queda amnèsic en
un accident quan intenta
escapar-se d’un control de
la Guàrdia Civil està basat
en fets reals. «També té un
punt de documental, per-
què, a més, hem intentat
ser realistes pel que fa a
fets concrets de la banda,
com ara que disparen a ca-
ra descoberta i no encaput-
xats.» El film planteja si
l’etarra interpretat per Jae-
nada podrà o voldrà recu-
perar la memòria i tornar a

ser el que era o bé mirar de
canviar de vida.

Precisament amb rela-
ció a la memòria, el direc-
tor va expressar que, de la
mateixa manera que sovint
es reclama la conservació
de la memòria històrica
per no caure en antics er-
rors, també hi ha moments
en els quals cal girar full i
oblidar el passat. «Per so-
breviure s’ha de recordar,
però també s’ha de saber
oblidar. Quan acabi el
malson basc caldrà, si no
oblidar, sí posar a la rebo-
tiga algunes coses», va
manifestar Manuel Gu-
tiérrez Aragón.

El repartiment el com-
pleta Vanessa Incontrada,
una nouvinguda al País
Basc que entrarà en con-
tacte amb els dos protago-
nistes masculins, un per-
sonatge que «permet de-
mostrar que la gent de fora
se sobta del que passa,
mentre que la gent del País
Basc no ho troba estrany,
perquè la quotidianitat fa
veure com a normal una
cosa que no ho és».

Pel director de Todos es-
tamos invitados, «la pel·lí-
cula té un estrany to de
malson, també d’insòlit i
surrealista; el problema és
que al País Basc el malson
és real i no et despertes
mai». Gutiérrez Aragón va
explicar que la majoria de
l’equip tècnic i artístic del
film és basc, tot i que al-
guns van renunciar a pren-
dre-hi part per por.

Manuel Gutiérrez Aragón:
«Per sobreviure s’ha de

recordar, però també s’ha
de saber oblidar»

X.A. / Barcelona

El director amb l’actriu Vanessa Incontrada. / EFE

● Es podrien fer mil apos-
tes al voltant dels discos de
capçalera d’algú tan fasci-
nat per la mediterraneïtat
com ara Eduard Iniesta i
en cap no hi figuraria el
carrincló Breakfast in
America de Supertramp.
«És un disc que escoltes a
primera hora del matí i
surts de casa amb molt bon
rotllo; és d’aquella música
que et dóna ganes de viu-
re», defensa un dels més
grans dominadors dels
instruments de corda
d’origen principalment
mediterrani que hi ha en
l’actualitat. Amb Secrets
guardats, el seu tercer tre-
ball, Iniesta s’ha emmira-
llat en el mateix optimis-
me que diu que desprèn el
disc de Supertramp, enca-

ra que en uns registres esti-
lístics eminentment dife-
rents. «És un còctel de tex-
tures mediterrànies que
porto de Grècia, Turquia,
els països àrabs, Portu-
gal... tot plegat, però, més
depurat que en els discos

anteriors. El que abans
eren evidències ara són
subtilitats», exposa el mú-
sic, que en el disc, publicat
per Temps Record, toca
instruments com ara el
bouzouki i el laghouto
grec, la mandola, el saz

turc, el tzouras i la guitar-
ra. «Al final em trauran de
casa amb tants instru-
ments! Cadascun d’ells,
però, em porta una vida,
una forma diferent d’ex-
pressió.»

Amb tot, són les veus
–de cantants com ara Ma-
rina Rosell, Franca Masu,
Miquela Lladó i Lídia Pu-
jol– el que caracteritzen en
gran mesura Secrets guar-
dats, un disc que, després
d’haver presentat aquest
darrer cap de setmana a
Sant Feliu de Llobregat i
Mataró, Iniesta desgranarà
conjuntament amb Miquel
Àngel Cordero (contra-
baix), Sandra Ortega (veu)
i Roger Blàvia (bateria)
avui a L’Auditori de Bar-
celona, en un recital del di-
novè Festival de Guitarra.

G. V. / Barcelona

Eduard Iniesta explora les subtilitats
mediterrànies a «Secrets guardats»

El multiinstrumentista, ahir, a Barcelona. / JUANMA RAMOS


