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Política d’òpera
L

a vida musical no es re-
dueix a anar a concerts
i a l’òpera, a escoltar
música per qualsevol
sistema de reproducció,

o a fer-la en primera persona. La
vida musical també implica les
decisions que des dels àmbits de
gestió pertinents determinen tot
l’anterior. La política cultural ha
estat prou distreta en els últims
mesos, no només a Santa Mòni-
ca. En música també hi ha hagut
decisions rellevants com el canvi
en la direcció general del Gran
Teatre del Liceu, sobre el qual ja
vam fer un comentari en calent.
El tema és, tanmateix, prou im-
portant per tornar-hi amb una
perspectiva més àmplia.

Les primeres declaracions als
mitjans de Joan Francesc Marco
han estat esperançadores, previ-
sibles i preocupants, tot alhora.
La seva, lògica, aposta per la qua-
litat té un corol·lari que no volem
passar per alt: la millora de cor i
orquestra. Els progressos en el
primer han estat sensibles (enca-
ra hi ha marge de progressió),
però ha estat la segona la que
aquest curs tot just acabat ha ge-
nerat més comentaris negatius
en la premsa local (l’estrangera,
sovint convidada, sol ser més
benvolent). L’excel·lent Sebasti-
an Weigle se’n va a Frankfurt
amb la feina a mitges, fins i tot
amb un petit retrocés respecte
als seus inicis a la casa.

Problema de ritme de treball?
Els concerts de Die Walküre
enmig d’una obra complexa (i
nova al teatre) com Death in Ve-
nice apunta en aquesta direcció.
Problema de recursos? Una bona
orquestra costa diners, com bé
saben a València, tot i que el
model del Palau de les Arts potser
no és el més desitjable. Quina es-
tabilitat es vol donar al conjunt,

Una obra complexa, ‘Death in Venice’ de Britten, ha format part de la temporada en què el Liceu ha canviat de director ■ JORDI SOTERAS

el més ben pagat de l’Estat, quan
en aquest moment hi ha vint pla-
ces convocades?

El patrimoni històric i la nova
creació són altres aspectes que
Marco ha subratllat; amb encert,
ja que són dos dels dèficits crò-
nics dels últims anys al Liceu. De
partitures recuperades ja n’hi ha
hagut, però, com un destacat mu-
sicòleg sempre ens recorda, mai
en igualtat de condicions amb al-
tres repertoris. Cobrir l’expedi-
ent i prou amb assajos insufici-
ents i equips artístics incompren-
sibles és la millor manera
d’immunitzar per sempre el pú-

blic cap a la nostra música. I pel
que fa a la creació actual, recor-
dem que un dels moments més
celebrats de Pinsans i caderne-
res és quan es rememora una
època (amb un punt de mite, la
veritat) en què el Liceu progra-
mava compositors catalans vius.

Aquests bons propòsits, tan-
mateix, confirmen una sospita
prèvia: Marco vol incidir de
forma directa en la política artís-
tica. Vet aquí que una de les seves
intencions és establir un consell
artístic assessor. Crear comitès
de tota mena és una de les mani-
es recurrents dels polítics (i

Marco n’és), un recurs que sovint
només serveix per embolicar la
troca i no anar enlloc. Bé, sí, allà
on el polític ja ha decidit anar,
però amb la responsabilitat més
diluïda per millor cobrir-se les es-
patlles. Assumir les responsabili-
tats no implica no escoltar els ac-
tors implicats, però se suposa
que els gestors públics (i els que
els nomenen) passen comptes de
forma regular. És clar que, enmig
de tanta maniobra política, no
està de més recordar la cèlebre
frase de la campanya de Bill Clin-
ton contra Bush sènior: “És l’eco-
nomia, estúpid!”. ■

Crear comitès
de tota mena és
una de les manies
recurrents dels
polítics, un recurs
que sovint serveix
per no anar enlloc

Música

@ Teatre frenat. En arribar
al teatre,RosaCullell vadir
que“el creixementdelLiceu
nose’nsenpotanarde les
mans”.Nohohafetperquè
durantelmandatde lapre-
decessoradeMarcoel teatre
ha frenat.Noméscomptant
l’epicentrede l’activitat,
l’òperaescenificadaa lasala
principal (senseespectacles
infantilsni succedanis),hem
passatdelcentenarde funci-
onsentreel2002 iel2006a
les91delcursvinent.Més
preocupanthaestat l’estan-
camentdelsprogramesedu-
catius i la sensacióque,de

tantestrènyerel cinturó, la
maquinàriaproductivadel
teatresen’haressentit, i ha
arribat,perexemple,amb
sang, suor i llàgrimesa l’es-
trenadeDeath inVenice.
Noésgaireprevisiblequeel
Liceupuguidisposardemés
recursospúblics, amés,els
pressupostosdeldeparta-
mentdeCulturanohanse-
guitel ritmedecreixement
delprimer tripartit. I lesva-
quesmagresques’acosten
tambécomplicaran lacapta-
ciódeméspatrociniprivat.
Peraixò, tot i suposarque la
temporadaacabi sensenú-

merosvermells, éscompren-
sible (però trist)queMarco
novulgui saber resdemo-
mentd’unasegonasala, im-
prescindibleperaunapart
enormedel repertoridel tot
inadequadaal teatrede les
Rambles. I tampochihaurà
dinersperaunaestructura
necessària,que teatrescom

elCoventGardenoLaScala
tenen, iqueelLiceuva liqui-
darenunparelld’anys:un
centrequepermetiel saltdel
mónacadèmicalprofessio-
naldels jovescantants.Per
desgràcia,elmillorcamíd’un
talentoperísticemergentper
fercarreracontinuasent
marxar fora.Molts fronts
oberts,endefinitiva,peraun
JoanFrancescMarcoalqual
desitgemnopassort,que
nomésserveixpera la lote-
ria, sinóboncriteri.

@Del més gran al més
petit. La suspensió del Fes-

tival d’Òpera de Butxaca i
Noves Creacions (FOBNC)
és una notícia descoratja-
dora. El canvi que ha realit-
zat el departament de Cul-
tura en la política de suport
als festivals ha aixecat pol-
seguera en diferents àm-
bits, però més enllà de
l’acord o desacord amb els
nous criteris, era necessari
posar ordre i acabar amb
inèrcies estèrils. Esperem
que, a canvi, no se’n creïn
de noves. Però és trist que
una iniciativa que s’ha ca-
racteritzat pel risc, l’aposta
per la creació d’ara i d’aquí i

pels artistes del país no hagi
trobat el suport necessari
per continuar. Tot sembla
que estarà en mans del
futur Consell de les Arts, tot
i que, escoltant uns i altres,
la por que els mateixos de
sempre es dedicaran a re-
partir-se els diners de
forma endogàmica no és
del tot infundada. És cert
que el FOBNC ha fet espec-
tacles insatisfactoris (també
d’estimulants), però qui no
es mulla no creua la mar, i
de moment el festival s’ha
quedat sense barca. Som
una mica més pobres.


