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LLLCelebració dels 400 anys de l’òpera

Els teatres
lírics d’Europa
es donen cita
a París

ELIANNE ROS
PARÍS

L’operació per promoure l’òpera
amb motiu del 400 aniversari
d’aquest gènere –nascut el 24 de
febrer de 1607 amb la representa-
ció d’Orfeu de Monteverdi– reu-
neix aquest cap de setmana a
París representants de més de 90
teatres europeus. El futur d’un
gènere en què conviuen música,
cant, dramatúrgia, dansa i esce-
nografia –l’espectacle total– és
objecte de debat per part dels 500
experts, gestors, directors, com-
positors, directors d’escena i
intèrprets.

Tots ells participen en les Jor-
nades europees de l’òpera, que es
clausuren avui amb diverses con-
ferències, entre les quals destaca
la que impartirà el nou director
del Metropolitan de Nova York,
Peter Gelb. «La idea consisteix a
superar els problemes estricta-
ment professionals per abordar
les qüestions més globals que
afecten a la política cultural, al
servei públic, que normalment
no són tractats», ha explicat Lau-
rent Hénart, president de l’asso-
ciació que agrupa els teatres
d’òpera francesos.

La incorporació del públic jove
al teatre líric i de muntatges pen-
sats per als nens ha estat un dels
aspectes analitzats ahir en les jor-
nades. El debat sobre la super-
vivència d’un espectacle titllat
d’elitista i car ha centrat la troba-
da. De fet, el macroestudi que es
va donar a conèixer ahir sobre la
situació de l’òpera als teatres
europeus indica que, malgrat
que el públic es rejoveneix lenta-
ment, només el 30% dels especta-
dors tenen menys de 45 anys.

Per divulgar el teatre líric i do-
nar-lo a conèixer al gran públic,
França ha impulsat la celebració,
durant el dia d’ahir, d’una jorna-
da de portes obertes, a la qual
també es va sumar el Liceu barce-
loní. A França, van obrir les por-
tes 25 teatres. A més a més d’or-
ganitzar visites pels bastidors i de
posar el públic en contacte amb
els professionals i artesans que
participen en un muntatge, al-
guns teatres, com La Bastilla de
París, van programar òperes gra-
tuïtes destinades al públic més jo-
ve. D’altres, van permetre l’accés
als assajos.

De forma paral.lela, la Filmote-
ca francesa ha organitzat la pro-
jecció d’una selecció de pel.lícu-
les al voltant de l’òpera, des de
Moisès i Aaron, de Schönberg, fins
a la recent Flauta màgica, de Ken-
neth Branagh.H

L’espectador tipus del Liceu
és dona i té entre 35 i 55 anys
b

b

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

L’Associació Òpera
Europa estableix en un
sondeig que el públic
del teatre és molt fidel

L’estudi destaca
l’oferta de funcions
populars per captar
nous aficionats

U
n públic melòman, eclèctic
i modern. Així defineix els
espectadors del Liceu l’es-
tudi de l’Associació Òpera

Europa realitzat durant 14 represen-
tacions al Gran Teatre de l’òpera Ma-
dame Butterfly la temporada 2005-
2006. Les conclusions a les pregun-
tes formulades a 2.083 persones van
ser presentades ahir a París, junta-
ment amb l’enquesta global de nou
teatres europeus més –entre ells
París La Bastilla i París Garnier–, din-
tre de les jornades de celebració dels
400 anys de l’òpera.

Les dades d’aquest treball perme-
ten ratificar la línia de renovació del
públic del coliseu de la Rambla em-
presa sobretot a partir de l’etapa que
va seguir la reobertura del teatre, el
1999, després dels anys de tanca-
ment per les obres de reforma realit-
zades arran de l’incendi del 1994.
Però hi ha matisos. Mentre en una
enquesta realitzada per la Universi-
tat de Barcelona (UB) el 2004, el per-
fil de l’abonat donava una mínima
superioritat als homes (50,9%) sobre
les dones, en aquesta ocasió, i en
una anàlisi sobre el públic general i
no necessàriament abonat, el domi-
ni és de les dones –52,5% enfront del
43,9% d’homes–, especialment en
franges entre els menors de 35 anys
i els més grans de 75.

PÚBLIC LOCAL / L’estudi també desta-
ca, en una línia semblant a la de la
UB, una presència més alta en les re-
presentacions del Liceu d’especta-
dors d’edat mitjana –entre 35 i 54
anys–, un procés de rejoveniment
del públic –un 12,6% d’espectadors
menors de 35 anys– i també una
creixent oferta als nous aficionats
per mitjà de funcions populars.
Aquestes dades no inclouen l’alt per-
centatge de públic jove que donaria
una enquesta feta entre espectadors
del Petit Liceu –uns 125.000 a l’any–,
de les òperes contemporànies i les
funcions golfes del Foyer.

El Liceu compta amb una propor-
ció més alta d’abonats que el con-
junt dels teatres europeus de l’estu-
di –69% contra el 64%– i també un
percentatge d’assiduïtat superior
–24% davant del 18%–, cosa que
dóna una mitjana de 10 espectacles
per temporada. L’enquesta confirma
que hi ha més presència d’especta-
dors de professions liberals, amb for-
mació alta i estudis universitaris,

que la detectada el 2004, cosa que si-
tua aquesta mitjana en un 22% a
Barcelona en comparació del 15%
dels altres teatres de l’estudi, en què
no hi ha el Covent Garden de Lon-
dres o la Scala de Milà.

També resulta destacable que els
liceistes són majoritàriament barce-
lonins, ja que el 81% resideix a la
ciutat i els restants a l’àrea metropo-
litana. Al contrari de París, on la in-
cidència de turisme cultural és més

alta, encara hi ha poc públic forà.
Aquesta és una de les assignatures
pendents del Gran Teatre, que
pretén captar aquests espectadors,
però abans ha d’aconseguir alliberar
més entrades d’entre l’alt abona-
ment existent.

10 ÒPERES A L’ANY / El Liceu ha acon-
seguit, segons aquesta enquesta,
una gran fidelització del seu públic.
A més a més de la mitjana d’as-

sistència a 10 òperes per any, té un
índex més alt d’espectadors que els
altres teatres en concerts simfònics,
una presència més alta en recitals,
d’un a tres a l’any –un 34% enfront
del 24%–, la mateixa proporció en
òperes en versió concert –37% con-
tra 24%– i ballets clàssics –40% en-
front del 34%– i les mateixa freqüèn-
cia en dansa contemporània. El preu
mitjà que paguen aquests especta-
dors està entre els 55 a 60 euros, din-
tre d’un ventall que va dels 50 als
125 euros.

L’espectador d’òpera barceloní
mostra un interès similar a l’euro-
peu pels espectacles de teatre, músi-
ca pop-rock, jazz, folk, visites a gale-
ries d’art modern, exposicions de fo-
tografia i museus. També és assidu
al cine –unes 10 vegades a l’any–, als
espectacles esportius –de dos a 10 ve-
gades a l’any– i freqüenta els xous
de carrer i circ, cosa que dóna una
idea de públic eclèctic en els seus
gustos pels espectacles.

Igualment es constata que un
60% dels espectadors estan segurs de
renovar l’abonament de temporada
enfront del 47% europeu. Aquesta
dada mostra un dels millors percen-
tatges de l’estudi global pel que fa a
fidelitat i participació. L’enquesta
també ofereix el percentatge més
baix d’insatisfacció per la programa-
ció oferta –17% a Barcelona davant
del 25% forà– i, conjuntament amb
França, presenta l’índex més elevat
–un 38%– d’espectadors que com-
pren l’abonament per l’estímul del
preu d’oferta.H

GUILLERMO MOLINER

JORNADA DE PORTES OBERTES AL GRAN TEATRE
Barcelona q Aficionats a la lírica
i ciutadans curiosos es van
barrejar ahir, aprofitant la
celebració dels 400 anys de
l’òpera, durant la jornada de

visita al Liceu. El públic (a la foto,
visitants a la sala principal) va
poder assistir, a l’Espai Liceu, a
la projecció de les òperes Orfeu,
de Monteverdi; La flauta màgica,

de Mozart, i El barber de Sevilla, de
Rossini. Les projeccions seguiran
avui, amb Aïda, de Verdi; Tosca, de
Puccini, i Kàtia Kabànova, de
Janacek

El públic
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