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‘Turandot’ de 
primera divisió

rònicac

Un Liceu abarrotat va rebre amb gran entusiasme la 
primera de les nou funcions de l’obra de Puccini

MANEL CEREIJO
BARCELONA

P
er commemorar els 10 
anys de la reinauguració 
del Liceu després del fatí-
dic incendi, el coliseu de la 

Rambla ha programat (fora d’abona-
ment) Turandot, òpera que va obrir 
fa una dècada una nova etapa tant 
per a la institució com per als nom-
brosos aficionats barcelonins. Un 
Liceu abarrotat va rebre amb entu-
siasme la primera de les nou funci-
ons de l’obra pòstuma pucciniana 
en una nit que es va alçar amb un tri-
omf principalment vocal, a l’estar 
protagonitzada per cantants de pri-
mera divisió. 
 La ja coneguda direcció d’esce-
na de Núria Espert no va despertar 
aquesta vegada controvèrsia, si bé 
en la seva estrena va ser rebutjada al 
replantejar-se el final de la, d’altra 
banda, inacabada obra de Puccini, 
obligant la princesa Turandot a im-
molar-se en honor a la seva pròpia 
divinitat i a la no acceptació del seu 
nou paper de submisa i enamorada; 
potser hauria estat diferent si Espert 
hagués sortit a saludar, però va que-
dar clar que la seva proposta no dó-
na gaire més de si. 
 Deixant de banda les possibles 
reinterpretacions d’una secció de 
l’òpera que definitivament no té 

l’aroma de Puccini, el públic va co-
ronar la vetllada amb una ovació a 
un muntatge que va agradar, sens 
dubte, per la cinematogràfica esce-
nografia d’Ezio Frigerio, pel coloris-
ta vestuari de Franca Squarciapino i 
pel competent equip vocal. 

DESAVINENCES / No va complaure la di-
recció musical de Giuliano Carella, 
que, al capdavant d’una teatral sim-
fònica liceista, va oferir una lectu-
ra de la partitura desajustada i amb 
desavinences entre fossat i escena-
ri. Ainhoa Arteta, en el seu debut es-
cènic al teatre, va obtenir un triomf 
personal com a Liù, amb veu homo-
gènia, bellíssims pianos i exquisit 
gust musical; l’italià Marco Berti va 
brindar un portentós Calaf amb tot 
el seu torrent vocal en un paper que 
li ve com l’anell al dit; i Maria Gu-
leghina, amb els seus eixordadors 
mitjans, va ser més Maria que Turan-
dot, bastant desmesurada actoral-
ment, però sempre convenç quan 
es tracta de deixar anar decibels.  
 La resta de l’elenc va arrodonir la 
nit, des del convincent Stefano Pa-
latchi (Timur) fins a l’incombustible 
Josep Ruiz (Emperador Altoum), el 
trio format per Gabriel Bermúdez, 
Eduardo Santamaría i Vicenç Este-
ve Madrid –Ping, Pang i Pong, res-
pectivament– i el competent cor del 
teatre, reforçat per la Polifònica de 
Puig-reig i el Cor Infantil de l’Escola 
Municipal de Nou Barris. H 33 Ainhoa Arteta, Stefano Palatchi (centre) i Marco Berti, a Turandot.

EFE / ALBERT OLIVÉ

J Per tercer estiu consecutiu, 
el Liceu llança la iniciativa 
d’oferir òpera a la vora del mar, 
a través d’una gran pantalla 
situada a la platja de Sant 
Sebastià, a la Barceloneta. 
Turandot, interpretada pel 
mateix repartiment que apareix 
a la crònica, es veurà també als 
jardins del Palau Robert.

J La retransmissió començarà 
quan es faci fosc, cap a les 10 
de la nit. A la platja hi haurà 
2.000 cadires disponibles sense 
numerar i al Palau Robert, 
unes 700. Per assegurar-se un 
seient a la platea davant del mar 
només cal recollir les entrades 
a l’Associació de Veïns de la 
Barceloneta, el Club Natació 
Atlètic-Barceloneta i la  
Fundació Tot Raval. 

J L’òpera de Puccini, que serà 
retransmesa paral·lelament per 
Canal 33 per a tot Catalunya, 
va ser l’última obra del famós 
compositor italià. Es tracta d’un 
drama ambientat a la Xina que 
gira al voltant de l’orgullosa 
princesa Turandot i els seus 
mortals enigmes. Musicalment 
inclou una de les àries més 
brillants de la història de l’òpera, 
Nessun dorma, que Calaf (Marco 
Berti, en aquest repartiment) 
canta al tercer acte.

J Un dels plusos d’aquesta 
producció que es va crear per 
reobrir el nou Liceu fa 10 anys és 
el meravellós vestuari de Franca 
Squarciapino.

ÒPERA A LA 
PLATJA I AL JARDÍ
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El Liceu anul·la tota 
la programació del 
Foyer per la crisi

MARTA CERVERA
BARCELONA

L’ajust per evitar
el dèficit acaba amb 
les actuacions de 
petit format

La temporada que ve no hi haurà 
activitat al Foyer del Liceu. Es trac-
ta d’una mesura dràstica presa pel 
director general del coliseu, Joan 
Francesc Marco, amb la qual es pre-
tén fer front a la crisi.
 «En la temporada actual, els in-
gressos per taquilla i mecenatge han 
baixat un 4%, uns 2,2 milions d’eu-
ros, i no hi ha previsions optimistes 
per a la temporada 2009-2010. Per 
evitar demanar préstecs i entrar en 
dèficit, hem preferit reduir la pro-
gramació», va argumentar ahir Joan 
Francesc Marco.
 El cost de la programació al Foyer 
era de 324.000 euros i els ingressos 

previstos per venda d’entrades, no-
més 104.000. 
 Els diners de les localitats venu-
des fins ara per al Foyer i les sessi-
ons golfes seran reintegrats. La web 
www.liceubarcelona.cat informarà 
del procés que s’haurà de seguir. 
 És la primera vegada en els 10 
anys de funcionament del teatre des 
de la reobertura que se suspèn part 
de la programació per causes econò-
miques. El nombre d’abonats del Li-
ceu ha baixat lleugerament els úl-
tims anys. Actualment en té 22.000 i 
s’està en procés de renovació i venda 
de nous abonaments. 
 Despareixen del cartell set es-
pectacles. Quatre estaven dedicats 
a la música lírica. Dos més eren pro-
postes de cabaret amb dues funci-
ons cada un. El primer, de Teresa 
Weissbach, era un homenatge al 
Berlín d’entreguerres. El segon, de 
Christine Eberole, cantant de musi-
cal premiada amb diversos Tony, in-
cloïa clàssics de Broadway. H


