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Concert Verdi
GRAN TEATRE DEL LICEU
30 de setembre

XAVIER CESTER

Verdi no té gaire sort al Li-
ceu en aquest bicente-
nari. Els quatre concerts
que repassen la seva
producció, pobres subs-

tituts de l’òpera que no ha pogut pu-
jar a l’escenari, arriben en plena cri-
si del teatre: després de l’ERO tem-
poral, amb la cúpula escapçada i un
rumb incert. El pessimisme ambi-
ental hauria pogut ser arraconat per

Crítica

“Els drets humans encara
no són respectats a Rússia”

MÚSICA

J. NOPCA / X. CERVANTES

Khatia Buniatishvili va començar a
tocar el piano als 3 anys. Als 10 ja fe-
ia el seu primer concert fora del pa-
ís on va néixer, Geòrgia. Ara que en
té 26, ja no se’n pot parlar única-
ment com un jove valor: ha passat
per bona part dels millors auditoris
del món.

L’any passat, al concert que vas fer
al Palau de la Música, vas triar pe-
ces de Prokófiev, Beethoven i Cho-
pin. Aquesta nit interpretaràs
Mussorgski, Schubert, Ravel i Cho-
pin. Com selecciones el repertori?
Són peces de compositors que estic
tocant des de fa poc temps. M’agra-

Instintiva “Valoro molt l’instint: et permet trencar amb el que
s’espera de tu” Investigadora “M’agrada provar peces noves”

La pianista georgiana torna al Palau de la Música un any després d’oferir un recital
en solitari que va causar sensació. JULIA WESELY

da provar peces noves, com ara els
Quadres d’una exposició, de Mus-
sorgsky, o els Scherzi número 2 i nú-
mero 3, que no apareixen al disc de
Chopin que vaig enregistrar el 2012.

¿Recordes la primera vegada que
vas actuar a Barcelona?
Va ser fa uns quants anys, tot i que
no sabria precisar quan va ser. Era
una sala petita... Tot el que sabia de
la ciutat era gràcies a la pel·lícula
Vicky Cristina Barcelona, de Woody
Allen.

T’influeix gaire, la recepció del pú-
blic, quan toques?
Intento que no sigui així. L’energia
del públic sempre és positiva, però

la meva feina és molt íntima.
Quan estic sola amb el piano,
m’oblido del que passa al voltant.
La concentració és una part im-
portant de la meva feina. Ara bé,
la calidesa del públic del sud
d’Europa és positiva.

En aquest moment de la teva
carrera què és més important,
per a tu, la tècnica o l’instint?
La tècnica és la capacitat de fer
coses difícils: és important, però
fins a cert punt. L’instint el valo-
ro molt, perquè et permet tren-
car amb el que s’espera de tu. Cal
tenir en compte l’originalitat,
també, que és allò que ens dife-
rencia els uns dels altres.

El 7 d’octubre coincideixes amb
Martha Argerich i Daniel Baren-
boim a Berlín, en un concert pels
drets humans a Rússia. Què ens
en pots avançar?
Els drets humans encara no són
respectats a Rússia. Una part
dels territoris de Geòrgia estan
actualment ocupats pels russos.
Hem passat prou guerres al segle
XX per saber que les polítiques
imperials no fan cap bé. Així i tot,
el govern rus continua castigant
les minories, empresona gent
per motius polítics i persegueix
l’homosexualitat.

Com ha canviat el panorama
musical a Geòrgia, després de
l’ensorrament de l’URSS?
Un dels grans canvis ha estat que
les fronteres estan obertes. Ara
podem saber què passa a l’altra
banda del món. I podem anar-hi.

Has estat en contacte amb la pi-
anista argentina Martha Arge-
rich des de fa anys.
Mai no m’ha fet classes de piano.
D’ella n’he après unes quantes
lliçons humanes i artístiques. És
una pianista genial, sobretot una
persona molt generosa.

Amb quin compositor clàssic
tens més sintonia?
Una gran descoberta va ser Mo-
dest Mussorgsky, als vuit anys.

Una recomanació pop?
Sting, en solitari.e

Intimitat
“Quan estic
sola amb
el piano,
m’oblido del
que passa
al voltant”

Khatia Buniatishvili
PIANISTA. ACTUA AVUI AL PALAU DE LA MÚSICA

Leo Nucci anima una desangelada inauguració al Liceu
gur un timbre no del tot grat. Ele-
na Mosuc va passar sense pena ni
glòria: ¿realment li escauen
Amelia i, descomptant una pun-
tual desorientació, Luisa Miller?
En passatges més feixucs que
d’habitud, com Luisa Miller i Si-
mon Boccanegra, Josep Bros va
mantenir el seu fraseig exquisit,
però l’agut, com a La donna è mo-
bile, sona cada cop més tens.
L’únic punt negre va ser una es-
trident Lola Casariego.

La batuta monocroma i soro-
llosa de David Giménez no va
contribuir a donar vida a aquest
popurri de fragments, amb una
orquestra i cor titubejants: que
en un repertori troncal com Ver-
di calguin reforços és la millor
prova que no anem bé.e

unes hores si el concert inaugural
hagués estat exaltant. No va ser el
cas. Leo Nucci va ser l’únic que va
aconseguir galvanitzar el públic, no
debades segueix sent un dels barí-
tons verdians més sol·licitats arreu,
la qual cosa, superada la setantena,
diu tant de la seva longevitat vocal
com de la penúria de veritables
exemples de l’estirp. Fins i tot en
plenitud es podia al·legar que Nucci
no posseïa la densitat vocal dels
seus il·lustres antecessors, però el
vigor en l’accent i la insolència de
l’agut van tornar a entusiasmar en
Nabucco, I due Foscari i Rigoletto.

Bones sensacions va deixar Desi-
rée Rancatore, per agilitat i frescor,
John Relyea va ser un Fiesco prou
rotund, mentre que Antonino Sira-
gusa compensava amb un agut se-

Incertesa
El concert no
va arraconar
el pessimisme
ambiental
que viu
el Liceu

OPINIÓ

Les arts
escèniques,

en caiguda lliure
i de rebaixes

SANTI FONDEVILA

● El somriure del conseller. L’As-
sociació d’empreses de Teatre de
Catalunya va portar el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, a la pre-
sentació del balanç de la temporada
2012/2013, que ha donat un descens
del 21% d’espectadors i, cosa que és
més greu, d’un 25% en la recaptació.
Mascarell va exercir perfectament
el seu paper per apaivagar les ma-
les dades i va parlar fins i tot d’inver-
sions en publicitat a TV3 (això no
hauria de ser normal?) i de subven-
cions garantides per la conselleria
(a qui no li dóna crèdit ni l’ICF).
Mascarell, magnífic ensinistrador
de serps, va complir, malgrat la da-
vallada i la precarietat que viuen les
arts escèniques a Catalunya.

● Entrades més barates. Adetca
va anunciar una rebaixa del preu de
les entrades de fins al 25%. És una
mesura tècnicament acceptable per
la baixada del poder adquisitiu de
gairebé tots els ciutadans, però que
suggereix algunes preguntes. Qui
pagarà la rebaixa? Doncs els artistes
en general, que són els assalariats
del sector. Tampoc serà res tan nou:
el Teatre Nacional de Catalunya ja
ho va començar a fer l’any passat.

● Fem números. Si abaixem el
preu de les entrades i augmenta un
20% l’assistència a les sales, ens po-
sarien a final de temporada, en el
millor dels casos, en la situació del
any passat, però amb menys recap-
tació. Vull dir que el ventall de re-
cuperació de públic de l’1% al 20%
que no hi ha anat aquesta tempora-
da suposa indefectiblement menys
taquillatge. L’any que ve podrem
tenir més espectadors, però una re-
cuperació de la recaptació més tí-
mida o nul·la. I no oblidem que els
beneficis dels productors són els
que fan possibles noves producci-
ons. Sobretot aquelles més ambici-
oses, les de gran format, si es vol, i
de les quals aquesta temporada en
veurem ben poques de catalanes.

●Misèria i companyia. Si mirem el
preu mitjà de les sales alternatives,
veiem que està en 10,5 euros. Preu de
menú de ranxo. Si descomptem el
21% d’IVA i el 10% de drets d’autor,
resulta que l’ingrés net no arriba als 7
euros.UnacopadevialcarrerArgen-
teria costa tres euros. I en una plaça
de Sant Cugat per unes braves sofis-
ticades et cobren sis euros. Sí, la gent
menjaperòsemblaquenomésomple
la panxa i no el cap. La cultura a preu
de saldo. La cultura no és d’eixe món.
Situació miserable per als artistes. I
Mascarell què hi diu?

El traspunt


