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LLIR ENTRE CARDS

Salvador
Sostres

Elcatalanista
empleat

L
legeixo un estratosfè-
ric article de Saül Gor-
dillo dient que Puig-
cercós ha aconseguit

agenollar Zapatero i arren-
car-li aquest acord de finan-
çament que com tothom sap
és il·legal i raquític. Sempre
he defensat que els articulis-
tes haurien d’explicar de qui
cobren i a qui voten. I esclar,
em sembla poc decorós que
el Saül Gordillo, que cobra
del govern en tant que és el
director de l’Agència Catala-
na de Notícies perquè Puig-
cercós l’hi col·locà, cometi
encabat textos d’agitació i
propaganda sense participar
els lectors de la seva com-
pensació salarial, tan fona-
mental per entendre de què
i de qui estem parlant. Hi ha
una superioritat moral amb
què l’esquerra pretén sem-
pre alliçonar-nos, però al
fons sol haver-hi un talona-
ri. Gordillo havia titulat així
el seu article: “Catalanisme
vist per un extraterrestre”,
per tot seguit passar a una
ardent adoració del seu líder
molt més pròpia d’una secta
apocalíptica que d’un diari.
Bé, no cal que Gordillo forci
tant la metàfora la propera
vegada. En tindrà prou de ti-
tular el seu article amb l’evi-
dència: “Catalanisme vist per
un empleat”, i així cadascú
escriurà per fi des del pla
moral que li pertoca. I els
lectors deixaran de llegir-
nos enganyats i sabran amb
tot detall el pa que se’ls està
donant. Hem d’explicar de
qui cobrem. Hem de dur les
ferides escrites a la pell per-
què se’ns puguin llegir els
somnis. Gordillo no és més
que un pobre pedant obvi i
matusser, sense estil ni grà-
cia. Un de tants saltataulells
que ronden els partits me-
nors per arrambar quan ar-
ribi l’hora. Vet aquí aquesta
direcció de l’Agència Catala-
na de Notícies. La cosa és co-
brar i tocar el timbal. Nostàl-
gia de Manolo el del Bombo,
que com a mínim ho feia per
amor i gratis. Tothom té un
preu, és veritat. No siguem
ingenus. Però cal denunciar
aquestes caderneres funcio-
nàries perquè rebenten el
mercat venent-se tan bara-
tes. Dijous passat féu 8 anys
que tinc l’honor d’escriure
aquesta columna i els puc
assegurar que la llibertat té
un preu increïblement més
alt que la quincalla a canvi
de la qual els Gordillo i com-
panyia es posen a piular.

Turandot
De Puccini.
Gran Teatre del Liceu, 21 de juliol.

Un lapsus sense im-
portància pot donar
moltes pistes. Marco

Berti es va confondre i en
lloc de respondre a Turan-
dot Gli enigmi sono tre, una
è la vita, va repetir el La
morte è una que li llança la
princesa. Per descomptat,
per a Núria Espert la mort
són dues, la de Liù i la de Tu-
randot, una novetat que
semblava menys convin-
cent en la tercera aparició
del muntatge.

La novetat més ressenya-
ble era el nou repartiment
encapçalat per Maria Gule-
ghina. Si la veu de la soprano
russa ha perdut part de la in-
solència d’antuvi i l’agut és
més insegur i oscil·lant, la
seva concepció de Turandot
ha progressat positivament
des de les funcions a Valèn-
cia l’any passat, i en els enig-

mes i el desgel sap trobar
més varietat d’inflexions que
humanitzen aquest ésser de
gel. Les característiques de
la producció van permetre a
Marco Berti (Calaf) plantar-
se a l’escenari per desplegar
una trompeteria vocal de
notable impacte (els aguts
els aguanta poc, però) i es-
cassa subtilesa.

La més esperada, tanma-
teix, era Ainhoa Arteta, so-
prano mediàtica com po-
ques que ha sabut vendre
bé la seva condició de pros-
crita. Liù és un bombó de
paper i la soprano basca ho
va explotar amb habilitat
amb una veu que s’ha en-
fosquit en el centre i ha per-
dut fermesa en el terç supe-
rior. Completaven el reparti-
ment un descompensat trio
de ministres (era Ping el mi-
llor paper per al debut de
Gabriel Bermúdez?), un
Timur desgastat (Stefano
Palatchi) i un Altoum (Josep
Ruiz) impecablement cantat
com pocs cops passa. Giulia-
no Carella va tirar, com el
2005, pel dret amb temps
ràpids i clímaxs eixordadors,
mentre que la producció de
Núria Espert manté la fasci-
nació d’un decorat i un ves-
tuari opulents i un sa sentit
de l’espectacle. Aquesta Tu-
randot encara té molta vida.

Crítica
clàssica
XavierCester

La mort
no és una

La producció
d’Espert manté
un sa sentit
de l’espectacle

Badallsenlaintimitat
Tots els artistes pas-
sen alguna vegada
de la seva vida per la
fase vull tocar en
llocs petits i més re-
collits. No deixa de
ser una excusa per
canviar rutines o
vendre el producte

d’una altra manera, però a fi de comp-
tes serveix d’esquer per donar-li nous
aires a una gira. Moby és l’últim que
ha pujat a aquest tren, amb un tour
per diverses ciutats europees en in-
drets allunyats del format de gran es-
tadi al qual està habituat quan surt de
ruta. Ahir parada i fonda al Palau de la
Música, amb totes les entrades exhau-
rides i l’esperança dels seus fans de
veure quelcom diferent.

Sobre el terreny, l’excepcionalitat i
la novetat es van quedar a les portes
del Palau, perquè la proposta de
Moby, que pretesament havia perfi-
lat un xou especial, de caràcter més
introspectiu i atmosfèric, va caure en
els mateixos paranys, tics, llocs co-
muns i camins dels seus concerts en
festivals o grans estadis. No havíem
quedat en això. Sí, va mutar el reper-
tori, excessivament pendent del seu
darrer i poc excitant àlbum, Wait for
me, i de fet amb un ordre força dis-
cutible, ja que fins a l’arribada de Go,
Pale horses i Porcelain, un quart
d’hora després d’una arrencada poc
lluïda, el públic no es va ficar en el
seu paper, però la posada en escena i
les formes ens van recordar el pitjor
Moby que coneixem, aquell que
deixa enrere tots els matisos electrò-
nics i la melancolia sensorial per en-
tregar-se a un talós instrumental
sense personalitat, evident, més
propi d’un grup de pop sofisticat
sense ànima, de segona, que d’un
creador amb les seves possibilitats.
Es feia difícil ahir trobar les set dife-
rències entre el novaiorquès i els
seus músics i una formació de versi-

ons qualificada, només hauríem de
canviar Joy Malcolm, una de les dues
vocalistes que l’acompanyen, per
Mònica Green, per exemple, per ma-
terialitzar el canvi.

De fet, és molt descriptiu que Go i
Raining again, tema de comiat abans
dels bisos, fossin els millors mo-
ments de la nit. Dues anècdotes testi-
monials del seu vessant més ballable
i engrescador, l’herència raver del
seu discurs, que tot i així van posar el
Palau potes enlaire, a diferència de
l’ensopit, gris i repetitiu recull de
cançons de l’últim àlbum, rebudes
amb passivitat a platea o fins i tot
amb alguna minibecaina, com va fer
un espectador assegut a la meva fila.
Paradoxes inexplicables: els punts
àlgids del xou, pur ritme i eufòria

–sobraven les congues– protagonit-
zats per l’antítesi del que en teoria
havia de donar-li categoria i singula-
ritat al concert. Pel camí havien tret
el cap Extreme ways, Natural blues,
We are all made of stars o Why does
my heart feel so bad?, entre d’altres
hits del tàndem d’èxit format per
Play i 18, però la sensació és que la
seva traducció a l’escenari i al petit
format no només no aportava o mi-
llorava l’original, sinó que en alguns
casos, com la tova lectura de Why
does my heart feel so bad?, fins i tot
els empitjorava. Si la idea era donar-
li aires recollits, subtils o inesperats
al seu repertori, la veritat és que a la
nit especial d’ahir al Palau no vam
detectar cap diferència respecte al
xou d’ara fa quatre anys. ■
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ElLiceucancel·lala
programacióalFoyer
El teatre perd un 4%
d’ingressos aquesta
temporada a causa
de la crisi econòmica

Marta Porter
BARCELONA

“El nivell d’ingressos del
Liceu, aquesta temporada
que hem tot just acabat, ha
caigut un 4%”. Amb aques-
ta contundència justificava
ahir el director general del
teatre operístic, Joan Fran-
cesc Marco, la cancel·lació
de la programació del Fo-
yer de la temporada que ve.

En total són vuit els con-
certs suspesos, dos dels
quals les tan apreciades
sessions golfes que ens
acosten a temes musicals
de gran qualitat artística.

Marco, consultat per
l’AVUI, va lamentar haver
hagut de prendre aquesta
decisió, que significa un es-
talvi de 2 milions d’euros
dels 58 milions de pressu-
post amb què compta per a
la temporada que ve.

“Vam estar avaluant al-
tres mesures de reconduc-
ció, però al final vam haver
de prendre aquesta decisió,
que no és gens agradable”,

confirmava Marco. La da-
vallada d’ingressos es deu,
segons el director general,
a una caiguda dels mece-
nes –un fet lògic en època
de crisi–, però també a una
baixada en la venda de lo-
calitats.

“O preníem aquesta deci-
sió o havíem de posar el
Liceu en situació de dèficit,
com va ocórrer en temps
anteriors”, sentenciava el
director general, alhora que
anunciava que la perspecti-
va per a la temporada que
ve no és gaire més bona.

Un altre dels factors que
han afavorit la decisió d’eli-

minar les sessions golfes i
les sessions al Foyer, petits
concerts de cambra que
sempre giren al voltant de
les òperes que s’estan re-
presentant a la sala gran i
que donen una nova pers-
pectiva de l’obra i del temps
en què va ser escrita, ha
estat que “són els concerts
del Liceu que es venen més
tard”. En aquest sentit, el
teatre anunciava ahir en
un comunicat que, a través
de la seva pàgina web, in-
formarà del procés de devo-
lució de les localitats que ja
s’havien venut. Marco tam-
bé va puntualitzar que els
artistes que havien de par-
ticipar en aquests concerts
encara no havien signat el
contracte.

Davant la dràstica deci-
sió, un es pregunta què
passarà ara amb aquell vell
somni de disposar d’una
Sala 2 on oferir aquest ti-
pus de concerts de cambra
i cabaret. ■


