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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

N
ingú no va assis-
tir indiferent
ahir a la nit a la
sessió inaugu-
ral de la nova
temporada del

Liceu. El que podia haver estat
una vetllada deslluïda per l’apos-
ta povera dels Concerts Verdi es
va convertir en una jornada de
reivindicació del nostre Liceu
com poques s’hauran registrat
des que va ser víctima del foc fa
dues dècades. El Liceu de tots,
aquest Liceu que va deixar d’es-

tar en mans privades fa tres lus-
tres per convertir-se en un teatre
d’òpera per a tots els públics –i
esperem que la crisi no serveixi
de trampolí per acabar privatit-
zant-lo de nou–, es va retrobar
ahir amb el seu públic per prime-
ra vegada després d’un estiu con-
vuls. Un estiu sense director ge-
neral i amb un ERO que va afec-
tar tota la plantilla al llarg de se-
tembre; un estiu en què JoanMa-

tabosch va anunciar que deixa la
direcció artística el 31 de desem-
bre per assumir la del Teatro
Real; un estiu en què la cirereta
ha estat la marxa de José Luis
Basso, elmagnífic i celebrat direc-
tor del Cor del Gran Teatre, que
passarà a comandar els cors de
l’Òpera Garnier i la Bastille. Un
estiu, en fi, en què ha estat el di-
rector musical, Josep Pons, qui
ha hagut d’alertar del perill d’em-
petitiment de la institució davant
la insostenible rebaixa pressupos-
tària, i en el qual el conseller
Ferran Mascarell –pràcticament
l’única autoritat present en la fun-
ció d’ahir– ha preferit veure en
els actuals canvis una oportuni-
tat per al Liceu de sortir-ne “en-
fortit”.
“Què vol que li digui, jo vinc

avui al Liceu amb desencís, amb
una gran desil·lusió –comentava
la vicepresidenta de l’Associació
Amics del Liceu, Rosa Sama-
ranch–, i no únicament perquè
se’n vagin Matabosch i Basso,
dos autèntics puntals de la insti-
tució, sinó perquè el conseller
acaba de declarar a La Vanguar-
dia que el Liceu no pot estar en
cap cas en la divisió d’honor dels
teatres d’òpera. Em sembla que
això és claudicar abans d’arre-
mangar-se. És una actitud intole-
rable per part de qui té la part de
responsabilitat més gran, la qual
cosa demostra que el Liceu no és
a la seva agenda. Entenc que són
temps difícils, però no puc enten-
dre aquesta actitud de tantsemen-
fotisme d’‘està tot controlat’ i ‘ja
ho arreglarem'”.
Altres liceistes es preguntaven

fins a quin punt havia estat signi-
ficatiu l’estalvi en convertir la ce-
lebració de l’any Verdi –per al
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És el que ha caigut l’aporta-
ció de l’Estat a l’Institut
d’Estudis Catalans

Una altra de les retallades
acumulades més importants
és la del Mercat de les Flors

El Palau de la Música per-
drà un altre 6%, fins a su-
mar un 62% des del 2011

A FAVOR DEL LICEU

El públic desitjava
retrobar-se amb la
música tot i que tenia
un esperit crític

La funció inaugural de la temporada va registrar gairebé un ple

PEDRO VALLÍN
Madrid

E ls percentatges de la re-
ducció pressupostària pre-
vistos per al 2014 ja no

són de dos dígits, com els anys
precedents, i fins i tot algun apar-
tat queda com estava o pateix
una lleugera recuperació, però
en termes generals la cultura con-
tinua sent una de les àrees a les
quals elministre d’Hisenda, Cris-
tóbal Montoro, aplica amb més
entusiasme la recepta alemanya,
que no és salsitxa i xucrut sinó ti-
sorada assaonada amb austeritat.
Les institucions catalanes cofi-
nançades pel ministeri no surten
més ben parades dels comptes
que va presentar ahir Montoro
per discutir al Parlament.
Es poden donar per satisfets el

Liceu o el Teatre Lliure, ja que
en tots dos casos la previsió del
Govern espanyol és repetir l’as-
signació de l’any passat. En espe-

ra de conèixer quines són les
aportacions de les institucions ca-
talanes –Generalitat i ajunta-
ments en cada cas, si bé els com-
promisos d’estabilitat pressupos-

tària i l’estat de les arques públi-
ques no vaticinen una rectifica-
ció dels últims exercicis– fonts
de l’Administració catalana su-
bratllen que, malgrat que en
aquests dos casos no hi hagi reta-
llada, el trienni (2011- 2014) dóna
un saldo negatiu en el compro-
mís pressupostari del Govern
central del 42% i el 32%de reduc-
ció total, respectivament.
Estan pitjor les coses per a al-

tres grans equipaments. El Mac-
ba i elMNAC, per exemple, patei-
xen per al 2014 sengles retallades
del 4,2%, i, per tant, llueixen una
caiguda acumulada des del 2011
del 49% en el primer cas, i del
52% en el segon.

La retallada més grossa se l’em-
porta el Mercat de les Flors, amb
una altra reducció per al 2014 del
6%, la qual cosa suposa un 64% en
tres anys, xifres molt similars –un
6% per a l’any que ve i un 62% en
l’acumulat– a les que li correspo-
nen al Palau de la Música, segons

Arrenca la temporada del Gran Teatre

ROSA SAMARANCH

“És intolerable que el
conseller digui que el
Liceu no podrà jugar
en divisió d’honor”

ÀLEX GARCIA
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Cultura

Almal temps,
bonamúsica
El liceisme encaixa la ‘rentrée’ en

versió concert però no oculta el desencís

Les veus. Lola Casarie-
go flanquejada per John
Relyea i Leo Nucci
cantant ‘I due Foscari’

La retallada és més petita que altres anys i alguna partida es recupera
però els pressupostos continuen castigant l’àrea, també aCatalunya

Cultura famèlica

Trienni negre
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Erdogan anuncia legalització
ensenyament llengua kurda a la
privada. Bravo! Els kurds no van a
la privada! No s’ho poden pagar!

AmourHaneke... Dios mío, no me
atrevía a verla

Gairebé 700 persones vau venir a
veure @laplagafilm de @neusballus
a Mollet en només dos dies! Moltes
gràcies a tots!

Valeria Luiselli Editora

Debería estar terminantemente
prohibido que las aeromozas tomen
Prozac.

#tuitsdecultura Quim Arrufat Diputat de la CUP

@quimarrufat
Najwa Nimri Cantant i actriu

qual estava previst un Rigoletto–
en un popurri demoments verdi-
ans en versió concert, “que més
aviat sembla una marató de
Foyer, per molt que ens diguin
que sentirem versions insòlites i
arqueològiques”, afegien algunes
veus. “Aquestes ja les podem es-
coltar en disc”.
No, la gent no trepitjava ahir

les catifes del Liceu amb elmillor
humor. Alguns se sentien espe-
cialment pertorbats per la sensa-
ció de “desinterès, silenci i secre-
tisme amb què s’està conduint
aquell delicat període”. D’altres
consideraven que els afers in-
terns del teatre no tenien per què
fer-se públics. Amb tot, el males-
tar generalitzat tenia un final
constructiu: el de no conformar-
se amb menys. Al cap i a la fi,
quan el 1993 es va fundar Fedora
(Federació Europea d’Associa-
cions d’Amics de l’Òpera) va que-
dar clar que els únics països en
els quals l’òpera d’Estat no coinci-
dia amb la de la capital eren Ità-
lia i Espanya.
I si alguna cosa ha pogut de-

mostrar l’afició liceista és que és
allà on se la reclama: ahir, mal-
grat que el programa era un pe-
daç pensat per encaixar les veus
contractades per a aquest Rigo-
letto que l’ERO va fer impossible,
i malgrat que la direcció musical
de David Giménez, el mestre ne-
bot de Josep Carreras, responia
també a una substitució, la gent
va omplir gairebé l’aforament,
amb una interessant presència
d’artistes, des dels cantantsMari-
sa Martins i David Alegret al di-
rector del Lliure, Lluís Pasqual. I
va seguir amb gust melòman
aquest hàbil popurri verdià disse-
nyat pel mestre Jaume Tribó,
que va arrencar amb l’obertura
d’Oberto, conte di San Bonifacio,

la primera òpera de Verdi, i va
continuar amb el tenor Antonino
Siragusa en el paper de Ricardo.
Per després passar a Nabucco,
ambuna ària alternativa de Fene-
na –Oh dischiuso è il firmamento–
interpretada per Lola Casariego.
Una ària per a soprano dramàtica
de gran dificultat que Verdi va
acabar descartant per estar en la
línia d’Abigaille, la protagonista.
També de Nabucco va poder

sentir-se Dio di Giuda en la veu
del ja mític Leo Nucci, i va arri-

bar aviat un Va, pensiero amb el
qual el cor va arrencar els seus
primers aplaudiments. Aviat va
sonarLuisaMiller, ambquè debu-
tava al Liceu la romanesa Elena
Mosuc i amb la qual el tenor
Josep Bros va aconseguir les se-
ves primeres i merescudes ova-
cions. També les rebria a I due
Foscari, i en el duo Cielo di stelle
orbato de Simon Boccanegra, així
com en La donna è mobile de Ri-
goletto. Va tenir així mateix la se-
va dosi de reconeixement la so-
prano Désirée Rancatore, espe-
cialment en el duo final de Gilda i
Rigoletto amb Leo Nucci, el gran
triomfador de la nit.c

@Najwa_Nimri
Neus Ballús Directora de cinema

@neusballus@ValeriaLuiselli

ÀLEX GARCIA

ELS TRIOMFADORS

Leo Nucci, Désirée
Rancatore i Josep
Bros reben les
ovacions més grans

el projecte de llei de pressupostos
de l’Estat presentat ahir.
De fet, contemplada amb la

perspectiva del trienni, la situa-
ció general és molt greu, quant a
l’aportació de l’Administració
central en les institucions cultu-
rals catalanes: un 58%menys a la
Fundació Miró, un 45% menys a
la Fundació Tàpies, o un 72%
menys a l’Institut d’Estudis Cata-
lans. I no s’espera que siguin com-
pensats amb aportacions de les

administracions catalanes, les
pressions d’ajust i situació finan-
cera de les quals no sónmillors. I
que la llei de mecenatge continuï
als llimbs no permet albirar que
el model estigui transitant cap a
una menor dependència dels
pressupostos.
En termes generals, l’ajust ha

perdut intensitat. La caigudamit-
jana de l’assignació del Departa-
ment de Cultura no arriba a l’1%,
però la situació d’inanitat pressu-

postària que s’ha fet palesa els
dos últims exercicis a la secreta-
ria d’Estat de Cultura, unida a la
destralada que ha suposat per al
consum cultural a Espanya l’IVA
del 21% introduït fa un any, la bo-
na notícia ho és poc o gens per
als agents del sector i institu-
cions que depenen encara de l’im-
puls públic.
El costat més amable d’aquests

comptes és el que afecta el teatre,
amb un increment de la partida

superior al 53%, cosa que es po-
dria entendre com una presa de
consciència de l’avaria que l’IVA
i sobretot la falta de renda dispo-
nible del consumidor, òbvia-
ment, han fet al sector, amb una
sagnia continuada d’espectadors
l’últim any. Una cosa semblant
passa amb les partides de dansa i
música, que guanyen un 25% res-
pecte de l’any anterior.
A canvi, el cinema, que és un

sector que ja fa temps que ves-

teix un barril amb tirants, pressio-
nat a més per un canvi de model
de consum, veurà reduïda un al-
tre 12% la seva assignació, de 55 a
48 milions d’euros.
Pel que fa al canvi de model

–reducció de finestres i amplia-
ció de l’oferta legal a internet–,
tampoc no s’obren els núvols: la
partida per donar suport a aques-
tes iniciatives es redueix en una
cinquena part i es queda en dos
milions pelats.c

INCONDICIONALS

L’afició liceista omple
l’aforament malgrat
que es tractava d’un
programa arranjat


