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Realmentmàgica

L’oposició va sacsejar ahir
Ferran Mascarell a expenses
del Gran Teatre del Liceu en la
que va ser la segona comparei-
xença del conseller davant la
Comissió de Cultura del Parla-
ment en any i mig per informar
de la situació del coliseu líric.
Mascarell va exposar aquest
neodiscurs positivista de què
s’han imbuït els responsables
de la institució una vegada su-
perat l’ERO de setembre –que
no les seves conseqüències, ja
que cor i orquestra clamen per
la falta de temps per assajar
una temporada ja planificada–,
mentre els diners de l’atur se-
gueixen encallats a l’oficina de
la delegació provincial.
Mascarell va explicar als par-

lamentaris que “en poques set-
manes el director general pre-
sentarà un pla estratègic” i els
va assegurar que estan “en con-
dicions de recuperar el màxim
nivell d’excelencia”(!), per des-
prés desgranar una sèrie d’indi-
cadors positius, comque la ven-
da d’entrades ha augmentat un
5,17%, registrant en el que por-
tem de temporada un 86,5%
d’ocupació (79,4% l’anterior);
que el mecenatge ja té 25 em-
preses; que els actuals 1.392
abonats són la xifra més eleva-
da des de 2003-2004, o que, en

fi, “s’intentarà” evitar l’ERO de
juliol i el Govern no disminuirà
els ajuts el proper any. Dit això,
li va arribar el torn a l’oposició,
que va tocar tots els flancs amb
més ànim de treure excel·lent
en dialèctica –o enfonsar-se en
una histriònica fanfarroneria
castissa– que de provocar res-
postes o proposar solucions a
problemes reals del Liceu.
ERC es va preocupar per

l’IVA cultural i per com el Li-
ceu pensa crear vincles amb la
societat, mentre va aprofitar

per exigir transparència amb
els sous de la direcció. El PSC
va titllar de “classista” i vuitcen-
tista el criteri per nomenar pre-
sident JoaquimMolins, va acu-
sar la conselleria i el patronat
de deixar en mans del director
general la recerca d’un model
de teatre, i es va preguntar si es-
tan previstos nous acomiada-
ments. El PP, d’altra banda, va
parlar d’una “fugida” del direc-
tor artístic i el del cor davant la
desfeta liceista; ICV va dibui-
xar un teatre que “cancel·la,
anul·la, acomiada, desprogra-

ma i afecta l’autoestima dels
treballadors”, i va recordar que
un teatre públic ha d’apostar
“clarament pel risc i no només
per la taquilla”, i Ciutadans va
lamentar queMascarell hagués
reduït la seva exposició a xi-
fres, oblidant la “passió de l’art,
de la bellesa”.
El conseller es tirar l’aigua al

seu molí: li va recordar al PSC
que 2 dels 11 milions que el
2007 donava el Govern al Liceu
–avui 8– ja es van perdre amb
el tripartit; va reduir la necessi-
tat de transparència a saber allò
que li costa al contribuent cada
entrada del Liceu, i va defensar
el projecte artístic tal com està,
rebutjant la idea de diàspora
del talent. Però el contraatac
fou ineficaç. L’oposició demos-
tra no dedicar l’esforç necessari
a informar-se sobre la situació
del Liceu. Sembla que no té clar
de què parla quan apunta que
desprogramar òperes i progra-
mar concerts és anar a taquilla,
o que arriscar és sortir al barri.
I disfressa certa ignorància atu-
rant-se en personalismes i cui-
tes dialectals i ignorant qüesti-
ons com que els cossos artístics
no han firmat el conveni i que
cal tornar a asseure’s a negoci-
ar-hi, o que hi ha seriosos pro-
blemes de tresoreria.
Què cal tenir en compte?

Mascarell va assegurar als cos-
sos artístics que no s’han depre-
ocupar per una eventual exter-
nalització. Aquí queda imprès.c

CRÍT ICA D’ÒPERA

Llibretmal après

L’oposició demostra
que no dedica
l’esforç necessari
a informar-se sobre
la situació del Liceu

La flauta màgica

Intèrprets: Eugènia Montene-
gro, Albert Casals, Elisa Vélez,
Iván García, Toni Marsol, Rocío
Martínez... Cor dels Amics de
l’Òpera de Sabadell. Orquestra
Simfònica del Vallès. Director:
DanielM.Gil deTejada.Dir. esce-
na: Pau Monterde. Producció:
AAOS. Lloc i data: La Faràndula
de Sabadell (30/10/2013)

ROGER ALIER

Potser algun lector trobi exage-
rats els meus elogis a aquesta pri-
mera representació del curs de
l’Associació d’Amics de l’Òpera de
Sabadell que presideix infatigable
Mirna Lacambra, però la veritat
és que ha estat la producció i inter-
pretaciómusical més reeixida que
he presenciat a La Faràndula de
Sabadell, que en aquests últims
anys ha anat en línia ascendent i
ha arribat ara a un nou grau d’en-
certs de totamena en aquestaFlau-
ta màgica totalment cantada en
alemany. Vaig tenir el privilegi
d’assistir-hi al costat del cèlebre
oftalmòleg doctorBarraquer, entu-
siasta de l’òpera, assistent d’anys
al Festival de Salzburg, im’ha asse-
gurat que no hi havia vist mai una
Flauta màgica de la qualitat
d’aquesta. La intel·ligència amb
què s’ha fet aquesta producció
amb els modestos recursos de
l’AAOS, la disposició dels espais,
l’ús de cortines separadores i

d’una elegància especial, el vestua-
ri fet a casa, la direcció magistral
del gran professional que és Pau
Monterde, i la nítida i solvent direc-
ció orquestral de Daniel M.Gil de
Tejada, amb la Simfònica del Va-
llès, sense ni un error, van ser font
de plaer per als amants de Mozart.

Amb un extens elenc de cantants
de primera fila, citemprimer l’emo-
tiva i clàssica Pamina d’Eugènia
Montenegro, que en aquests dar-
rers temps ha escalat posicions
com a soprano, amb àries que van
fregar la perfecció. Molt convin-
cent el tenor Albert Casals en el pa-
per de Tamino, que ha resolt amb
veu clara i ben timbrada. Especial-
ment divertit, motor perpetu de
l’acció, ToniMarsol en el rol de Pa-
pageno, que ens va revelar una al-
tra manera d’actuar d’aquest ex-
cel·lent baríton còmic, que va om-
plir el personatge d’humanitat i grà-
cia, secundat per la divertida Rocío
Martínez com a Papagena. Perfec-
ció vocal, d’interpretació i movi-
ment escènic en les Tres Dames de
la Reina de la Nit, i en els Tres Ge-
nis (femenins). Assenyalem també
l’alt nivell vocal d’Elisa Vélez com
Reina de laNit, el graciósMonósta-
tos de Jordi Casanova i l’aplom del
baix Iván García en l’exigent Saras-
tro, amb personalitat i notes greus
de qualitat. El cor, desinhibit, sim-
pàtic, modern.
És notícia que circuli per Cata-

lunya aquestes setmanes una òpe-
ra tan important i ben muntada
com aquesta, culminació demolts
anys de treball seriós i eficaç.c

Maricel Chavarría
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