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vencedora, i la nord-americana AbbyWambach, que va quedar tercera, a la gala FIFA
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permetre sortir de la seva discre-
ció habitual, amb una de les po-
ques aficions estètiques que té,
decorar-se les ungles de forma
especial. Un eixam de 14 càme-
res del seu país la van seguir no-
més per ensenyar als televidents
que lluïa una nova manicura de
color verd.
Malgrat aquesta atenció, el

que noha augmentat és el seu sa-
lari esportiu. Segons el rotatiu Ja-
pan Times cobra 36.000 euros a
l’any, aproximadament el mateix
que percep... al dia Messi. Als 33
anys té darrere seu una llarga ex-
periència. Va batre un rècord de
precocitat al seu país en debutar

a Primera amb només 12 anys.
Amb el seu talent, l’estrena a la
selecció no va trigar a arribar-li.
La posada de llarg internacional
li va venir amb tot just 15 anys i
des d’aleshores ha disputat cinc
mundials i quatre Jocs Olímpics.
La cita olímpica a Londres és el
seu proper i potser últim gran
desafiament després de sumar la
barbaritat de 176 internacionali-
tats.Ha passat bona part de la se-
va trajectòria jugant a la millor
lliga del món, la dels Estats
Units, però ara milita a l’INAC
Kobe Leonessa japonès. A Zuric
va passar com un sospir però és
la millor.c

euros per curs i va debutar a l’elit amb 12 anys
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El baix-baríton Simon Estes, la mezzo Anja Silja i el mestre Antoni Ros-Marbà, ahir al Liceu

Renata Scotto no va poder anar-hi

Gutiérrez i Carmelo Gómez davant un cartell de l’obra de teatre Elling
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P
ot la crisi econòmica
posar fi a un Liceu?
Amb l’escenari econò-
mic actual tot és possi-

ble, però en l’acte de lliura-
ment de les medalles d’or de
l’entitat, ahir, al Saló dels Mi-
ralls, els gestos de les autoritats
i la brillantor del centenar de
parells d’ulls dels convidats in-
dicaven al contrari. El Liceu és
molt Liceu. I així ho corrobora-
ven el president de la Diputa-
ció, Salvador Esteve, el conse-
ller de Cultura, Ferran Masca-
rell, o l’alcaldeXavier Trias, pe-
rò especialment el secretari
d’Estat de Cultura, José María
Lassalle, que va tenir ocasió de
pronunciar “elmeu primer dis-
curs oficial de la legislatura”
(va començar dient, en català).
“Símbol i lloc de trobada de

la societat catalana, el Liceu ha
demostrat sensibilitat i singula-
ritat en el panorama musical
dels últims segles”, va dir Las-
salle ja en castellà. “Es palpa
amb nitidesa una entitat parti-
cularment cosmopolita, oberta
a l’exterior”, va prosseguir, per
acabar amb les paraulesmés es-
perades: “Treballarem per do-
nar continuïtat a aquest projec-
te cultural amb afany”.
Alienes als malabarismes fi-

nancers, les personalitats pre-
miades amb aquesta recupera-
da medalla d’or del Liceu –Si-
mon Estes, Anja Silja, Antoni
Ros-Marbà i l’absent Renata

Scotto, que es troba a Florida
preparant una òpera– van apor-
tar una bona dosi d’emoció a
l’esdeveniment. Començant
per Estes. El baix-baríton
nord-americà va trencar el gel
amb la seva bonica dicció en an-
glès –va inclosa la traducció en
el paquet d’estalvi?– i la histò-
ria dels seus inicis a Iowa. Nét
d’esclau, no va ser fins que va
arribar a la universitat quan va
conèixer un art anomenat òpe-
ra, i fruit de la generositat d’un

professor, que “només em va
demanar que conservés la hu-
militat”, va desenvolupar una
de les carreres més prolífiques
i brillants. Estes va evocar el
seu debut liceista la temporada
1981-1982 i les seves col·labora-
cions amb Montserrat Caballé
o el mateix Ros-Marbà.
El director d’orquestra cata-

là, que va debutar al Liceu el
1965 i dirigirà aquest any El ga-
to con botas, va prendre tot se-
guit el micròfon per agrair la
que és la primera medalla d’or
a un batuta, i va traçar la parà-
bola visual següent: “La meva
relació amb aquest teatre ve de
lluny, des que era alumne del
conservatori i ens donaven de
vegades l’oportunitat de veure
una òpera al cinquè pis. Fèiem
cua al carrer Sant Pau i en obrir
la porta corríem a buscar el lloc
amb una perspectivamés bona.
Arribaves esgotat i amb les ca-
mes tremolant. I a poc a poc
vaig anar baixant de pisos fins
a arribar a la fossa, on les ca-
mes també et tremolen: el Li-
ceu impressiona”.

Finalment, va ser l’alemanya
Anja Silja qui va recordar el seu
debut al Liceu ja fa 45 anys, amb
Salomé i com la gent de l’època
s’esforçava per mirar-li la mini-
faldilla. “Aquesta és una de les
meves ciutats i de lesmeves òpe-
res favorites”, va assegurar.
Les medalles d’or, el disseny

de les quals anava aquesta vega-
da a càrrec de la joieria Bagués
Masriera, seranmés participati-
ves a partir de l’edició 2012: les
entitats vinculades al Liceu po-
dran presentar candidatures.c
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“Quan era estudiant
corria fins al 5è pis i
vaig anar baixant fins
a arribar a la fossa”,
recorda Ros-Marbà

Ros-Marbà és el primer batuta que rep el guardó

Liceu:contra lacrisi,
medallesd’or

Orlando Bloom, actor 35
Carles Rexach, exfutbolista 65
Eugenia Silva, model 36
Patrick Dempsey, actor 46


