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Festa Barocca, la nova creació de Mauro Bigonzetti per al Ballet d’Alvin Ailey es veurà al setembre

MARC BRYAN-BROWN/WIREIMAGE

Els treballadors,
intranquils

Unrevésben amargper alTeatroReal

SIMON FOWLER

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Com el fènix, el Liceu reneix en
plena crisi i anuncia una tempo-
rada 2012-2013 que, com ja avan-
çava aquest diari fa unes setma-
nes, quan es va filtrar a la xarxa
la seva programació, és de les no-
tables. Especialment, amb tot el
que està passant: el Ministeri no
li retalla al Liceu l’anunciat 10%
sinó un 15%, i aquest 5% de dife-
rència significa gairebé mig mi-
lió d’euros menys. Així, i per
un total de 45.670 euros d’in-
gressos previstos –8,3 del Go-
vern, uns altres 8 de la Gene-
ralitat, 2,8 de l’Ajuntament i
991.000 de la Diputació–,
el Liceu aposta, en aquest
període de celebració dels
bicentenaris de Wagner i
Verdi, per mantenir el
nombre de títols i fun-
cions, ja que ja se sap que
la misèria acaba per en-
fonsar el vaixell. Són nou
òperes escenificades, sis
en versió concert (comp-
tant el desembarcament de
Bayreuth), quatre compa-
nyies de dansa i cinc concerts,
més, el cicle de l’Orquestra
del Liceu al Palau. Grans veus
i directors d’escena, i un valor
segur: la direcciómusical del tea-
tre enmans de Josep Pons a par-
tir de setembre.
El lliurament del Liceu aWag-

ner serà total (Verdi es reserva
per a la temporada següent): per
començar, el luxe de comptar
amb l’orquestra i cor del festival
de Bayreuth, que arriben el se-
tembre amb L’holandès errant,
Lohengrin i Tristany i Isolda, en
veus que no havien pogut sentir-
se mai al Liceu (el baix baríton
Ievgueni Kikitin, Annette Dasch
o la magnífica Iréne Theorin, a
qui el Gran Teatre festeja per a
futures actuacions). S’inicia a
més la tetralogia deL’anell del ni-
belung:L’or del Rin (abril), dirigi-
da escènicament per Robert Car-
sen, té en el repartiment Kurt
Streit, Andrew Shore o Ewa
Podles. L’OBC assumirà al Liceu
la wagneriana òpera Rienzi en
versió concert (juny) i, en

col·laboració amb la Filmo-
teca, la JONC tocarà a la

projecció d’Els nibelungs de
Fritz Lang.
Com havia avançat La Van-

guardia. inaugurarà la tempora-
da el manifest romàntic que és
La forza del destino –30 anys
sense fer-se al Liceu–, en la qual
Verdi va violar totes les normes
d’espai, temps i to, i en la qual
Violeta Urmana haurà de fer
oblidar la grandesa de la Tebaldi
o la Caballé. Es recupera L’elisir
d’amore deMario Gas –atenció a
Rolando Villazón a la vora
d’Aleksandra Kurzak–, i l’ex-
traordinària Natalie Dessay
serà totes les amants de
Hoffmann a Les contes d’Hoff-
mann (febrer), una producció
del Liceu amb l’Òpera de San
Francisco que s’estrena aquí
amb muntatge de Laurent Pelly
(La fille du regiment). Patricia Pe-
tibon serà Junia a la complexa
Lucio Silla de Mozart, i Alagna i

HuiHe reposaran la popularMa-
dama Butterfly.
Novetat total al Liceu és Il tur-

co in Italia, “de lesmillors òperes
de Rossini”, en opinió del direc-
tor artístic del Liceu, JoanMata-
bosch. Christof Loy la situa en el
neorealisme italià en un muntat-

ge hilarant. I amb el risc d’obli-
dar altres títols abans d’arribar al
final d’aquesta exigua crònica, re-
cordar les òperes en versió con-
cert per a lluïment de sopranos:
Iolanta de Txaikovski serà Anna
Netrebko –per fi la nòvia d’Amè-
rica al Liceu!–, i Mariella Devia
cantarà a Il pirata de Bellini. El
contratenor Bejun Mehta
brillarà amb Händel en l’apartat
concerts, en el qual Jordi Savalll
abordarà la tragédie lyrique
versallesca.
I què es pot dir de la dansa: tor-

nen els magnífics d’Alvin Ailey
ambun clàssic –Revelations– i al-
tres peces de Mauro Bigonzetti i
Judith Jamison. L’AmericanBal-
let ens porta el seu buquet amb
DonQuixot (40 anys sense veu-
re’s al Liceu); el Ballet Nacio-
nal de Praga recala amb un
Trencanous de Youri Vámos
com a aperitiu de Nadal i, fi-
nalment, el Ballet amRhein de

Düsseldorf recala
amb un dels grans
contemporanis
del moment, Mar-
tin Schläpher.
Doncs això.c

]El que fa unes quan-
tes setmanes eren
felicitacions ara s’ha
tornat vituperis. La
gestió del Teatro
Real de Madrid en la
crisi ha estat l’orgull
dels seus rectors,
l’honor del ministe-
ri i l’enveja dels
veïns. Dels seus 46

milions de pressupost, no-
més 13,6 procedeixen del
ministeri (un 11,1% menys
que el 2011), més 6 de Comu-
nitat i Ajuntament; menys
de la meitat del total. I tot
s’ha desviat per un error
d’aplicació que obliga que
els empleats tornin un milió
d’euros de les nòmines del
2011. Dijous, aprofitant la

vaga, els treballadors van
esbombar l’infortuni i ame-
nacen de paralitzar les prò-
ximes estrenes. I no hi ha
marge per negociar: tot i
que els diners recobrats no
sortin del Real –l’Estat no
reclama els diners, sinó
l’aplicació de la retallada en
les nòmines–, no pot ser
revertit als empleats. / P.V.

Debut esperat. La soprano
russoaustríaca Anna Netrebko
arriba per fi al Liceu en una
versió en concert de ‘Iolanta’

]El comitè d’empresa
del Liceu va reaccionar
ahir a les declaracions
del director general del
Liceu, Joan Francesc
Marco, que va assegurar
que no es preveuen ajus-
tos de plantilla ni més
mesures dràstiques d’es-
talvi, i va denunciar que
no “s’estan complint els
compromisos, ni s’ha ini-
ciat la negociació que
havia de començar l’1 de
març, ni s’ha lliurat cap
documentació” al comitè.

Gran diva.
La francesa
Natalie Dessay
(Ofelia, Ma-
non...) aixeca
passions
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Amb el suport de:

Netrebko,Dessay,
Villazón,Bejun
Mehta... estrellesper
aunnouLiceu
El teatre líric manté el nombre de
funcions i òperes el pròxim curs


