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Dura ibencantada
CRÍT ICA D’ÒPERA

Sabino Méndez va donar ahir lectura als acords de la directiva
MONDELO / EFE

Daphne

Autors: Richard Strauss (1938),
sobre llibret de J. Gregor.
Intèrprets: Ricarda Merbeth
(Daphne); Lance Ryan (Apol.lo)
Jörg Schneider (Leukippos); Jani-
na Baechle (Gaea); Robert Holl
(Peneios); Àlex Sanmartí (1r-pas-
tor). Carmen Jiménez (1ª serven-
ta). Cor del Gran Teatre del Liceu.
Orquestra Simfònica de Barcelona
i Nacional de Catalunya. Direcció:
Pablo González
Lloc i data:Gran Teatre del Liceu
(10/7/2011)

ROGER ALIER

Després de la mort del seu llibre-
tista emblemàtic, Hugo von Hof-
fmannsthal, Richard Strauss va
perdre inventiva musical i les se-
ves darreres òperes ja no aporten
gaire novetats, insistint sempre
en fórmules semblants i en la in-
tensitat gairebé intolerable a la

que sotmet els seus cantants –es-
pecialment les veus de tenor–.
Sort que el Liceu, en aquesta oca-
sió, s’havia procurat un equip òp-
tim de veus que van donat, si no
vida, intensitat i emoció a les fra-
ses que cantaven, i que implica-
ven una dedicació de gran quali-
tat a la partitura, començant pel
tenor Jörg Schneider (en substi-
tució del malalt Rainer Trost)
que, malgrat una veu de tenor re-
lativament lleuger ha estat capaç
de fer justícia al duríssim cant
del personatge de Leukippos. Pe-
rò la reina de la festa va ser sens
dubte RicardaMerbeth, que amb
un instrument resistent i de gran
qualitat, d’un so molt homogeni,
va anar desgranant el paper més
difícil i dur de l’obra, sense defa-
llir ni un moment en les seves
complicades frases.
Un altre triomf va ser recollit

pel tenor canadenc Lance Ryan,
que va cantar de forma impeca-
ble les intensíssimes frases ple-
nes d’aguts de gran força que el

compositor va anar-li col·locant
a cada passa. Amb una veu més
dramàtica que la de Schneider,
l’actuació deRyan va acabar d'ar-
rodonir la sessió, completada pel
sempre competent Robert Holl
en el paper de Peneios, i per la
veu suggestiva i especialment
acolorida de mezzosoprano que
va lluïr la sempre eficaç Janine
Baechle com a Gaea. Es van dis-
tingir en papersmenors la sopra-
no Carmen Jiménez i el baríton
Àlex Sanmartí. Aquest cop l’or-
questra era la de la ciutat, sota la
direcció competent de Pablo
González; també aquí la partitu-
ra obligava a obtenir un equilibri
tímbric especial i Pablo Gonzá-
lez ho va aconseguir amb molta
eficàcia.
El Cor del Liceu va tenir unes

breus i decoratives intervencions
que van arrodonir l’efecte de con-
junt. La versió de concert, i la ina-
nitat argumental projectada en la
pantalla haurien provocat l'avor-
riment del públic si no hagués es-
tat per l'alta qualitat de la inter-
pretació, i la sessió –ben concor-
reguda– va ser seguida amb aten-
ció i força aplaudida.c

Suport delGoverna
la petició delPPde
suprimir el cànon

PEDRO VALLÍN
Madrid

La Societat General d’Autors i
Editors (SGAE) promet canviar
radicalment, i des d’ahir està ofi-
cialment en un procés de des-
muntatge i reconstrucció del seu
entramat estatutari, jurídic i so-
cietari. L’altre acord rellevant
que la junta directiva va adoptar
ahir, tot i que encara és més am-
bigu que el primer, és acceptar
“la renúncia d’Eduardo Bautista,
i rellevar-lo de tots els seus càr-
recs a la SGAE i les entitats fili-
als, que quedarà subjecte a les
investigacions en curs”. Sembla
que Teddy Bautista hagi dimitit,
però en realitat ha presentat la
seva renúnciamentre no es resol
la causa judicial, i ni la junta
directiva ni encara menys ell
mateix han tancat expressament
la porta al seu possible retorn.
De fet, la Junta ha volgut reite-

rar el suport al seu president en
“manifestar l’agraïment aEduar-
do Bautista i expressar l’abso-
luta confiança en la seva honora-
bilitat”.
Encara que no s’han concretat

els mecanismes que arbitrarà la
Junta per dur a terme aquesta re-
novació completa de la societat,
l’acord adoptat en la llarga reu-
nió de la directiva –més de tres
hores– indueix a “articular ini-
ciatives per a la renovació de la
SGAE amb la missió d’examinar
la totalitat de les seves activitats

i consultar amb els socis les re-
formes estatutàries pertinents
per garantir-ne la democràcia i
transparència”. Que s’hagi in-
clòs aquest punt que específica-
ment qüestiona l’actual “demo-
cràcia i transparència” de la soci-
etat posa de manifest que mem-
bres de la direcció han criticat
un sistema electoral que, comde-
nunciava la setmana passada el
candidat alternatiu José Miguel
Fernández Sastrón, fa que amb
un 42% dels vots una candidatu-
ra no obtingui ni veu ni vot als

òrgans de govern de la societat.
Pel que fa a aquesta qüestió,
l’acord parla també d’“estendre
ponts a tots els socis i col·lectius
que vulguin participar en el pro-
cés de reforma de la Societat”,
que significa que s’obrirà unperí-
ode de negociació amb la candi-
datura alternativa –queha dema-
nat al jutge Pablo Ruz de l’Audi-
ència Nacional que anul·li les
eleccions– i amb el col·lectiu
d’artistes i creadors que s’hamo-
bilitzat aquests dies per crear
una nova SGAE fora de la SGAE.

La refundació és més concre-
ta en el cas de la Fundació i la
filial escènica Arteria (propietà-
ria d’un patrimoni immobiliari
de teatres arreu del món, que ha
suposat una inversió d’almenys
300 milions d’euros): es no-
menarà unpatronat per a la Fun-
dació i un nou govern per aArte-
ria “amb plenes facultats per a la
reforma integral de totes les se-
ves activitats”. El procés refor-
mista que plana sobre Arteria
–una de les iniciatives més cri-
ticades al llarg dels últims anys

tant des de dins com des de fora
de la societat– es garantirà mit-
jançant la inclusió en aquest
Consell de Direcció “de tots els
col·lectius a fi d’ampliar la re-
flexió a la base social més gran i
consensuar un programa que
tingui el suport majoritari dels
socis.
La SGAE ja ha nomenat els

membres de la Comissió Recto-
ra que assumirà tot el poder per
reconstruir la societat –Álvaro
de Torres, Imanol Uribe, Víctor
Manuel San José i Tomás Mar-
co–, per bé que encara no ha fet
públic qui serà el president
d’aquest govern plenipotenciari,

“un gestor extern i indepen-
dent”, el nom del qual es revela-
rà els propers dies, segons el co-
municat que va llegir ahir el
membre de la junta directiva Sa-
bino Méndez. El nou govern in-
terí nomenarà “un jurista de
prestigi, extern a la SGAE, amb
lesmés àmplies facultats per exa-
minar qualsevol tipus de docu-
mentació. El seu informe servirà
per depurar responsabilitats i
proposar un codi de bon govern
i es lliurarà a l’Audiència”.
La música que cantusseja la

SGAE apunta a “refundació”, tot
i que la lletra encara és confusa.
En tot cas, el dubte és si aquest
estat d’emergència decretat per
la societat és a temps de sal-
var-la de les acaballes a què el
procés contra la seva cúpula
l’aboca.c

El ple del Congrés va
aprovar ahir a la nit, amb
el suport del PSOE, una
proposició no de llei del
PP en què s’instava el
Govern a suprimir el cà-
non digital i substituir-lo
per altres fórmules
“menys arbitràries”. La
votació va fregar la una-
nimitat: va ser de 331
vots a favor de la supres-
sió i dues abstencions.
Tal com havia anticipat
La Vanguardia fa vuit
dies, el PSOE no va tenir
problemes a l’hora d’ad-
herir-se a la proposta
que havien llançat els
populars. Ara com ara, el
cànon, una taxa que
s’aplica a tots els instru-
ments tecnològics suscep-
tibles d’acollir contingut
audiovisual, és una de les
mesures més polèmiques
que afecten el Ministeri
de Cultura.

LaSGAEintentapurgar-seperrenéixer
La junta accepta la renúncia de Bautista, però no tanca la porta al seu retorn

Encara que la causa
judicial no apunta a
aquesta societat, Arte-
ria se sotmetrà a una
“reforma integral”

La junta delega en
una gestora amb tots
els poders el procés
de desmantellament
i refundació


