
espectacles DIMECRES
70 5 DE DESEMBRE DEL 2012

‘Actuem pel 
Liceu’ neix 
per ajudar  
a mantenir 
el coliseu

MARTA CERVERA 
BARCELONA

El Saló dels Miralls del Gran Tea-
tre del Liceu va ser l’escenari esco-
llit per presentar, ahir, la platafor-
ma Actuem pel Liceu. Formada per 
melòmans, la plataforma comp-
ta amb representants d’Amics del 
Liceu, del Cercle del Liceu, de l’As-
sociació del 4t i 5è Pis, dels antics 
propietaris del Gran Teatre i de 
persones que no pertanyen a cap 
col·lectiu però estimen el Liceu. El 
seu objectiu és recaptar 1,5 mili-
ons d’euros en sis mesos a través 
d’aportacions de la societat civil 
d’entre 50 i 300 euros.
 La crisi, la caiguda del 33% en 
la venda d’entrades, la pujada de 
l’IVA i l’última retallada del mi-
nisteri de Cultura sobre el pres-

iniciativa cívica

La nova plataforma 
aspira a aconseguir 
1,5 milions d’euros 
amb donatius de 
50, 100 i 300 euros

supost de l’actual temporada ha 
creat un desfasament de prop de 
quatre milions d’euros. «Volem 
ajudar a superar aquesta situa-
ció. Temem que el Liceu sigui in-
viable», va assegurar ahir Jaume 
Graell, d’Amics del Liceu, porta-
veu de la plataforma.
 La Fundació del Gran Teatre 
del Liceu recolza aquesta inicia-
tiva que recorda la que va sorgir 
després de l’incendi que va arra-
sar el coliseu el 1994 per recons-
truir el teatre. Dimarts comença-
ran a repartir formularis per do-
nar 50, 100 o 300 euros, o xifres 
més grans o més petites. El bene-
factor rebrà un certificat per de-
duir de la quota de l’IRPF un 25% 
del donatiu. «Aquesta iniciativa 
és un pas endavant per al Liceu da-
vant una situació complexa», va 
declarar Joan Francesc Marco, di-
rector general del Liceu. H 

@tonialba
«Carmen Machi va signar 
amb els ‘intel·lectuals’ 
espanyols contra el dret a 
l’autodeterminació de 
CAT. No hi anem!»

@jordi_canyas
«Anirem a veure Carmen 
Machi al Lliure: @tonialba 
insta a no anar al Teatre 
Lliure a veure l’obra  
‘Juicio a una zorra’»

 @tonialba
«Una persona que signa 
contra la llibertat de 
Catalunya i us dieu Teatre 
Lliure! Si el Fabià  
aixequés el cap et fotria»

@Tonicanto1
«Actor català crida a 
boicotejar la gran Carmen 
Machi per firmar contra la 
independència. Un 
mediocre contra una gran»

@tonialba 
«@jordi_canyas. Així 
m’agrada, que de tant en 
tant aneu al teatre, a 
culturitzar-vos!!!» 

@tonialba
«A qui pugui interessar:  
en cap moment ni twit  
he dit ‘boicot’»

tuits de la discòrdia

El Lliure surt en defensa  
de Machi i critica Toni Albà
3 L’actor diu que la seva ‘protesta’ volia ser personal sense cridar a un boicot

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

C
ent quaranta caràcters 
poden armar la de Troia. 
Ho saben bé Toni Albà i 
Carmen Machi, després 

de la intensa controvèrsia a Twitter 
amb el primer com a origen i la sego-
na com a afectada. El Teatre Lliure i 
el seu director, Lluís Pasqual, van 
sortir ahir en defensa de l’actriu que 
interpreta al seu escenari de Gràcia 
Juicio a una zorra amb un comunicat 
que censurava amb «indignació» el 
que entén com un «intent de boicot» 
per un tuit de l’actor. Albà, a qui mai 
cita la nota pel seu nom, va reconèi-
xer a aquest diari que es va equivo-
car en la redacció. «On vaig dir no hi 
anem hauria d’haver dit jo no hi ani-
ré», en al·lusió al fet que no va preten-
dre iniciar cap boicot contra Machi.
 Albà, artista d’inequívoc inde-
pendentisme, va actuar així després 
que Machi firmés el manifest federa-
lista, previ a les eleccions catalanes, 
de 300 intel·lectuals i artistes. El te-
atre mostra la seva solidaritat amb 
Machi, «que ha vingut al Lliure en 
qualitat d’actriu i a fer teatre, amb 
independència d’haver exercit la lli-
bertat de pensament i d’opinió, que 
és un dret que, fins ara, podem exer-
cir tots».

EN CALENT / «Vaig rebre la invitació 
del Lliure i ho vaig escriure en ca-
lent», va comentar Albà. «Cent qua-
ranta caràcters no donen per a més». 
L’actor va afegir que va ser una reac-
ció després d’haver llegit «el mani-
fest de dalt a baix i sense donar crè-
dit; era tendenciós i manipulador». 
«Jo he firmat manifestos, però sem-
pre a favor i no en contra, i menys 
d’una nació. ¿On són ara quan el mi-
nistre Wert ataca el català?»
 Albà va concloure que «no l’ha-
vien llegit» els firmants, entre els 
quals es trobaven alguns amics seus, 
com l’actor Pepe Viyuela. A la vega-
da va mostrar admiració per una 
«excel·lentíssima actriu» a qui ha se-
guit amb passió a Siete vidas i Aída.

 El Lliure també ha respost de for-
ma pública davant la dimensió del 
cas en què hi han participat polítics 
com ara Jordi Cañas (Ciutadans) i To-
ni Cantó (UPD), també actor. «El nos-
tre teatre sempre ha estat a l’altura 
del seu nom: lliure. [...] Escollir o dis-
criminar un artista de pensament 
democràtic per raons no teatrals se-
ria com escollir o discriminar els es-
pectadors, una clara actitud exclo-
ent, i en el cas d’un Teatre Públic, de-
lictiva».
 Pasqual té una postdata personal 
per al «tuiter piròman» per una men-
ció a Fabià Puigserver en un altre tuit 
d’Albà. «No li adjudiquis (veig que no 
el vas conèixer ni poc ni gaire) supo-
sades actituds que li provocarien ver-
gonya només de pensar que algú se 
les pogués atribuir. No fos cas que, en 
un rampell, tornés de l’altre món i et 
clavés un bon ensurt». Albà, assegu-
ra, va al·ludir a Puigserver, «com un 
lluitador de les llibertats i dels drets 
nacionals». H
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33 Lluís Pasqual, director del Lliure, i Carmen Machi, la setmana passada al bar del teatre de Gràcia.
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