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C
omha estat fent en els
darrers anys, el Liceu
va complir ahir amb
la seva voluntat de re-

conèixer mèrits a personalitats
vinculades artísticament al Gran
Teatre i va lliurar la seva Meda-
lla d’Or a dos cantants i una insti-
tució formativa: la contralt polo-
nesaEwaPodles, el barítonmala-
guenyCarlosÁlvarez i el Conser-
vatori Superior deMúsica del Li-
ceu, representat pel seu presi-
dent, Josep Maria Coronas, i la
directora, Maria Serrat.

Va ser el 2009 que, en ocasió
del desè aniversari de la reinau-
guració, el teatre es va proposar
de reprendre aquesta tradició
que havia començat amb Renata
Tebaldi com a primera premia-
da l’any 1954 i que s’havia vist

interrompuda el 1979. Enguany,
però, hi havia novetat: el jurat,
presidit per Ramon Bassas, va
animar a presentar candidatu-
res persones o entitats que ha-
guessin destacat per la seva tra-
jectòria: se’n van presentar 31,
entre les quals 18 cantants.

“És impressionant l’acollida
que m’ha brindat aquesta casa
des que els nostres camins es
van trobar el 1995”, va agrair
CarlosÁlvarez, que va debutar a
la Rambla amb Joana d’Arc la
temporada 1995-1996. Parlant
amb una magnífica i timbrada
veu, Álvarez va fer recuperar la
fe en l’erràtica acústica del Saló
dels Miralls. I també Ewa
Podles, l’Erda deL’0r del Rin en-
cara a la cartellera. “No us po-
deu imaginar com em va com-
moure saber que m’atorgaven
aquesta medalla –va confessar
la contralt–. El Liceu és el verita-
ble temple de l’art, un lloc on no
només es fan produccions d’òpe-

ra sinó que es crea bellesa. Vull
dir al meu públic barceloní que
en el futur faré el que calgui per
demostrar que sóc mereixedora
d’aquest prestigiós premi”.

Finalment van pujar a l’esce-
nari els responsables del Conser-
vatori del Liceu, una institució
creada el 1837 (onze anys abans
que es fundés el Gran Teatre) i a
la qual es reconeix la gran tasca
en creació de talents. “Per al
Conservatori, aquest és el reco-
neixement d’un fill a un pare”,
va llançar Coronas.

En el que era el seu primer ac-
te protocol·lari com a president
del Liceu, JoaquimMolins va in-
tervenir agraint al Conservatori
“el seu compromís amb el Tea-
tre”. I adreçant-se als artistes
–però lluny de la seva capacitat
vocal al Saló dels Miralls–, va
afegir: “Els paguem amb diners,
cosa que avui no és tan fàcil, pe-
rò cal pagar-los sobretot amb
reconeixement”.c

afronten dificultats per aquestes
qüestions, veure un model com
ell, que no té por, és una gran co-
sa”. Obama va insistir que la co-
munitat de gais, lesbianes i trans-
sexualsmereix no només la igual-
tat parcial sinó total. Era una
al·lusió a la batalla sobre elmatri-
moni homosexual, il·legal a la
majoria d’estats i ara pendent
d’una decisió del Tribunal
Suprem.
“Sóc un pivot de l’NBA de 34

anys. Sóc negre i sóc gai”, escriu
Collins a Sports Illustrated. A l’ar-
ticle, l’esportista revela que un
dels motius per trencar el silenci
va ser veure Joe Kennedy III, nét
de Bobby Kennedy, excompany
seu d’habitació a Stanford i ara

congressista, a la desfilada de l’or-
gull gai de l’any passat a Boston.
Per què Kennedy sí i ell no?
Collins no era fins aquesta set-

mana un figura coneguda per al
gran públic. Sempre ha estat un
jugador de segona fila, però molt
apreciat pels seus companys per
la seva capacitat de lideratge al
vestuari i per la seva bonhomia.
En realitat no és el primer home
esportista d’elit als EUA que re-
vela la seva homosexualitat: d’al-
tres ho van fer abans, però practi-
caven esports menors en aquest
país, com el futbol europeu, o,
com el també basquetbolista
JohnAmaechi, van esperar a reti-
rar-se abans de parlar.
El ressò de la decisió de Jason

Collins s’explica en part pel mo-
ment elegit. En els últims anys,
l’opinió pública dels Estats Units
ha fet un tomb respecte als drets
dels homosexuals, i ara dóna su-
portmajoritàriament almatrimo-
ni gai.
Els mateixos Barack Obama i

Bill Clinton, escèptics fins fa uns
mesos, s’han afegit a la batalla
per la igualtat de drets. AmbOba-
ma ha caigut un altre dels últims
bastions del masclisme i l’homo-
fòbia: des del 2011 ja no és il·legal
ser obertament homosexual a les
forces armades dels EUA.c
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El president creu
que l’esportista
pot ser un model
per a joves que
afronten dificultats

Els guardonats Carlos Álvarez, Maria Serrat, Ewa Podles i Josep Maria Coronas
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La joventut deHillary
Clinton arribarà al cinema
GABRIEL LERMAN
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T é 65 anys i encara que la
seva vida és sens dubte
material molt sucós per a

qui vulgui portar-la al cinema,
sembla que encara li queda molt
per endavant, ja que ara per ara
no es descarta que intenti una ve-
gada més convertir-se en la pri-
mera dona president dels Estats
Units. Tanmateix, tot sembla in-

dicar que el primer film sobre
ella arribarà a les sales quan pro-
bablement estigui al mig de la se-
va campanya electoral.
En efecte, dos dels productors

de Crepuscle, Wyck Godfrey i
Marty Bowen, han decidit posar
en marxa Rodham, un film sobre
la joventut de qui després seria
coneguda com a Hillary Clinton
(Rodham n’era precisament el
cognom de soltera). El realitzarà
el director demoda del cinema in-
dependent, James Ponsoldt, la
pel·lícula del qual The spectacu-

lar now, amb Shailene Woodley i
Jennifer Jason Leigh, va ser una
de les sensacions de l’últim
Festival de Sundance i s’es-
trenarà als cinemes nord-ameri-
cans a l’agost.
Basat en un guió del sud-coreà

establert als Estats Units Young-il
Kim, que el 2012 va ser elegit pels
agents deHollywood com un dels
quatre millors que van circular
pels seus despatxos, Rodham està
ambientat durant el judici per l’es-
càndol del Watergate el 1974,
quan Hillary era una advocada de
27 anys. En la història, la protago-
nista, que ha estat elegida per inte-
grar l’equip legal que ha d’impug-
nar el president Nixon per les se-
ves accions, ha de decidir entre
les seves ambicions personals,

que l’obliguen a romandre a Wa-
shington, i el neguit que li provo-
ca la història d’amor inconclusa
amb el seu exnòvio, Bill Clinton,
que no vol abandonar el seu estat
nadiu, Arkansas.
Els productors han avançat

que el primer pas serà contractar
la protagonista, i ja són algunes
les actrius de primer nivell que hi
han expressat interès, ja que el
projecte té totes les característi-
ques de ser material per a la cur-
sa pels premis, encara que ara
per ara Ponsoldt s’estima més
concentrar-se a polir el guió.
Quan se sàpiga qui farà de Hilla-
ry, Godfrey i Bowen sortiran a
buscar un estudi o financers inde-
pendents que vulguin afegir-se a
la producció del film.c

El primer. Jason Collins,
a la foto jugant amb els
Washington Wizards, ha
estat el primer jugador de
les grans lligues nord-ameri-
canes que s’ha declarat gai.
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