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T
enir o no tenir un
roc a la faixa. Vet
aquí un dilema
que no té lloc al
Liceu, almenys en
les pròximes tem-

porades de crisi sense treva. L’eli-
sir d’amore de Donizetti, que a
partir d’avui i fins diumenge vi-
nent torna a l’escenari del Gran
Teatre (tres úniques funcions des-
prés de la cancel·lació de la del 14,
vaga general), és una reposició
que no desmereix en absolut una
temporada precedida pel desem-
barcament del Festival de Bay-
reuth, però que dóna un respir a
la tresoreria del coliseu líric.
Es tracta de la producció diri-

gida per Mario Gas i estrenada al
TeatreVictòria després de l’incen-
di del Liceu, el 1998. El 2005 va
pujar al renovat escenari de la
Rambla i aquellmateix any va viat-
jar al festival de Savonlinna, a Fin-
làndia. Lamentant-ho pel públic
que no es declara amant de Doni-
zetti, aquest muntatge –que va
acollir el Teatre Real el 2006– no
només permet un estalvi en recór-
rer als attrezzos emmagatzemats
al Bruc, sinó que dóna una oportu-
nitat definitiva a estrelles que es-
tan a punt de brillar a l’exclusiu
firmament de la lírica, com són la
nord-americana Nicole Cabell, el

mexicà Javier Camarena i el cata-
là Àngel Òdena, que, atenció, aca-
ba de debutar amb èxit al Metro-
politan de Nova York, sota la ba-
tuta de Daniele Callegari, el di-
rector musical d’aquest Elisir. I el
que ésmés important, li permet al
públic pagar unpreumenys prohi-
bitiu per cada entrada, ja que les
tres funcions de novembre són po-
pulars.
La Vanguardia es va introduir

als camerinos del Liceu abans de
l’assaig general i va xerrar amb els
intèrpretsmentre eren caracterit-
zats per l’equip de maquillatge... I
sapigueu que Òdena fa veritable
por disfressat de camisa negra de
la Itàlia de Mussolini, ja que a
aquesta època va traslladar el di-
rector d’escena la trama.
“Mario Gas repeteix la intel·li-

gent operació de Donizetti, que el
1832, una època ja romàntica,
pren l’estructura de l’òpera bufa,
amb els seus temes de la vida quo-
tidiana, i situa en aquest ambient
dos personatges plenament ro-
màntics com Adina i Nemorino, i
aconsegueix que per contrast so-
nin especialment autèntics”, ex-
plica Joan Matabosch, director
artístic del Liceu. “Gas ho fa en un
marc estereotipat com la Itàlia
del feixisme, associat a una retò-
rica grandiloqüent i buida, sota la
qual transcorre la vida de la gent
real”.
Respectant la unitat de temps i Nicole Cabell flanquejada per Javier Camarena (esquerra) i Àngel Òdena als camerinos del Liceu
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La venda d’entrades al Liceu s’es-
tà produint amb molta lentitud
des que va començar la crisi. I a
preus més barats. Al contrari del
que passava abans, quan es ve-
nien les localitats ambmolta ante-
lació i s’esgotaven les més cares.
La venda de les que valen més ha
baixat entre un 15% i un 30%, te-
nint en compte que amb el nou
IVA del 21%, la mitjana dels ti-
quets per a les òperes se situa en
89 euros.
D’altra banda, el preu mitjà de

les entrades venudes ha baixat

deu punts respecte al d’abans de
la crisi –i de l’escalada de preus–,
cosa que significa que la gent con-
tinua anant a gaudir de l’òpera i
la dansa, però no es gastamés del
que solia fer-ho: si abans per 120
euros obtenia una localitat a pla-
tea (un dispendi que continua
sent el màxim a l’Òpera de Ber-
lín), avui es conforma a pagar el
mateix pels pisos de dalt, i espera
els últims dies per fer el desem-
borsament.
Amb aquest panorama i fins

que el teatre de la Rambla s’atre-
veixi a rebaixar els preus (que
han pujat un 43% en els darrers

quatre anys), s’ha de celebrar que
tant la primera funció d’aquesta
tarda de L’elisir d’amore com la
del dia 16 i la del 18 entrin en la
categoria de preus populars, que
en aquest cas van de 9,50 euros
l’entrada més barata a 172,50 la
més cara (128,75 a la platea).
Amb tot, a les cases d’òpera

se’ls planteja cada vegadamés un
dilema tremend: no poden per-
metre que el seu costós producte
cultural registri buits importants
a les platees, però tampoc no
poden exposar-se a generar dè-
ficit obrint un servei indiscri-
minat de last minute.

El TeatroReal sí que té una po-
lítica de descomptes notables:
per començar, els menors de 30
anys –que al Liceu tenen opció a
un 50%de descompte en la com-
pra de localitats disponibles a ta-
quilla des de tres hores abans de
la funció (un 30% els majors de
60)– opten aMadrid a descomp-
tes de fins un 90% des de quatre
hores abans. I en la compra d’a-
bonaments s’estalvien un 60%.
Tanmateix, la pujada desmesura-
da de l’IVA ha deixat al desco-
bert un major nombre de tiquets
per a venda d’última hora, amb
la conseqüent pèrdua de rendi-
bilitat.
Altres coliseus lírics opten per

posar un límit al nombre de pla-
ces privilegiades disponibles du-
rant l’anomenat last minute: a la
Bastille, per exemple, on el preu
mitjà pels títols operístics és de

104 euros, disposen de 32 buta-
ques a la llotja lateral a cinc euros
si s’adquireixen mitja hora abans
de la funció (sempre que en que-
din), i per a menors de 25 anys i
majors de 60 anys es venen locali-
tats a 25 euros i fins i tot a 15 si es
tracta de ballet.
Però posant el focus en altres

cases d’òpera que estan en un
context d’economia en crisi, val
la pena fer la comparativa amb la
Scala deMilà i el Teatre de l’Òpe-
ra de Roma. A la primera, els
preus van dels 12 als 187 euros,
amb descomptes del 25% una
hora abans de la funció en cas
que hi hagi entrades disponibles,
no importa l’edat que es tingui. I
en la de Roma, amb preus mà-
xims de 150 euros, els des-
comptes coincideixen amb els de
la Scala però únicament en al-
gunes funcions.

Talents emergents i preusmenys
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