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LareinadelLiceu

La reflexió, emmarcada en un
gran interrogant, arribava
gairebé al final, quan la roda de
premsa que havia convocat la
Conselleria de Cultura per donar
a conèixer la nova etapa d’Arts
Santa Mònica estava a punt de
concloure. Des d’un extrem de la
sala, Antonio Ortega, artista que
coneix bé les interioritats del
centre (va ser responsable d’acti-
vitats i educació sota la direcció
de Ferran Barenblit, entre el
2003 i el 2008), tocava el vora-
viu: el problema de Santa Mòni-
ca, va dir, és la seva ubicació al
final de la Rambla, sempre sota
la vista de la Conselleria de Cul-
tura, que se la mira de reüll des
de la finestra. Ortega utilitzava
aquesta imatge per deplorar la in-
gerència política que ha impedit
consolidar l’espai des que va ser
inaugurat, el 1988, i que l’ha sot-
mès a constants sacsejades i can-
vis de rumb (1995, 2003, 2009,
2013) gairebé cada vegada que ar-
ribava un nou inquilí al Departa-
ment de Cultura. Així que la pre-
gunta que va quedar ahir flotant
en l’aire no tenia a veure tant
amb les bondats –que en té– o no
–que també– del nou gir progra-
màtic impulsat per l’equip de
Ferran Mascarell, sinó sobre la
seva data de caducitat: i aquesta
vegada, fins quan?
FerranMascarell, que va estar

acompanyat a la taula del direc-
tor general de Promoció i Coope-
ració Cultural, Jordi Sellas, i de
la directora d’Arts Santa Mò-
nica, Conxita Oliver, el va tran-

quil·litzar en el sentit que a par-
tir d’ara, i per la seva part, no hi
haurà intromissions en la marxa
del centre (“la meva obligació
com a conseller és assegurar que
la directora pugui exercir la seva
tasca amb total llibertat”, va dir).
Una altra cosa és, va aclarir, la
“redefinició del projecte, que
aquesta sí que és responsabilitat
nostra”. Per això, va justificar,
no ha convocat concurs per al

nomenament del nou director
(ho farà d’aquí un parell d’anys)
i la seva aposta per una persona
de confiança de la conselleria
perquè el desenvolupi i consoli-
di. El projecte? La veritat és que,
almenys pel que s’ha sabut fins
ara, no comporta excessives no-
vetats pràctiques respecte a l’eta-
pa de Vicenç Altaió més enllà de
l’argumentari teòric. Les més
evidents tenen a veure amb la se-
va denominació (ara Centre de
la Creativitat) i també amb
l’enèsim canvi d’imatge corpora-
tiva, que ha estat dissenyat per
l’estudi de Mario Eskenazi (qui,
ironies del destí, ja havia atès
aquest encàrrec amb motiu de
l’obertura del centre a finals dels
anys vuitanta).
El nou Arts Santa Mònica co-

mença avui mateix la nova etapa

amb l’exposició Un dilema. L’art
contemporani i la inversió en la
incertesa, i és allà on rau una de
les línies més interessants de la
nova singladura (la paraula “reo-
rientació”, utilitzada fins ahir

per referir-se a aquesta nova eta-
pa, ha desaparegut del vocabula-
ri del departament) ja que el con-
necta amb els Centres d’Art de
Catalunya, que és on ara com ara
es couenbona part de les produc-

cions de l’escena emergent –i no
tant– catalana. Perquè, i aquesta
és una altra de les diferències
segons Jordi Sellas, aquest Arts
Santa Mònica “es posiciona en
el present i en el futur”, a dife-
rència de l’anterior direcció, que
havia previst per a aquest trimes-
tre exposicions històriques dedi-
cades, entre d’altres, a Eugeni
d’Ors o a Joan Teixidor. En can-

vi, aquesta casa de la creativitat,
“punt de trobada per als crea-
dors, on podran intercanviar
experiències i el públic podrà
seguir el pols creatiu del nostre
país”, acollirà exposicions com
Blanc sota negre, un cicle prota-
gonitzat per sis artistes dones
(Isabel Banal, Blanca Casas,Mar
Aza, Freya Powel, Mireia Sa-
llarès i Antònia del Rio) o una de
monogràfica dedicada a Mar-
cel·lí Antúnez. Cap projecte in-
ternacional a la vista, i una previ-
sió pressupostària d’uns 3,1 mili-
ons d’euros per al 2014, uns
900.000 més que el 2013.
L’Espai Balcó deixarà d’aco-

llir exposicions per convertir-se
en un bar i el Claustre, que fins
ara era la joia de la corona de la
programació expositiva, passarà
a ser “una àgora pública”, en pa-
raules de Manuel Guerrero, el
subdirector. Serà allà on es pro-
gramaran la majoria d’activitats
–la majoria ja es feien, des de
Loop fins a Arts Sònica o les jor-
nades de filosofia, que es conver-
tiran en festival amb la complici-
tat del CCCB,Art Libris o elMer-
cat Mercat d’Idees de Disseny–,
la periodista Bibiana Ballbè, que
va sonar com a directora del cen-
tre, presentarà i dirigirà un pro-
grama de televisió que s’emetrà
pel canal 33.c

CRÍT ICA DE ÒPERA

SantaMònica, cinquè intent

Sospirs núm. 2 (2012), d’Antoni Marques, forma part de l’exposició Un dilema

Bibiana Ballbè, que va
sonar com a directora,
presentarà i dirigirà
un programa de
televisió des del centre

Mascarell: “La meva
obligació és assegurar
que la directora pugui
exercir la seva tasca
amb total llibertat”

Edita Gruberová-
Alexander Schmalcz
Obres: Schubert,
Rakhmàninov, R. Strauss
Lloc i data: Gran Teatre
del Liceu (17/XI/2013)

JAUME RADIGALES

D’ençà del debut d’Edita Grube-
rová al Liceu (1978), la soprano
eslovaca ha regnat al teatre de la
Rambla durant inoblidables vet-
llades amb algunes de les obres
més rellevants del belcanto ro-
màntic. El cant d’aquesta esplèn-
dida intèrpret, no sempre orto-
dox, s’ha criticat sovint per al-
guns recursos que són marca de
la casa però que disten d’allò que
es demana per abordar segons
quin repertori. Amb tot, el caris-
ma i l’encant de Gruberová sem-

pre ha vençut i ha fet caure ren-
dits acòlits a la seva causa i tam-
bé –i això és molt meritori– els
més escèptics.
Part d’això és el que va passar

en el seu recital de diumenge a la
tarda. Després d’una primera
part tramposa i salvada tan sols
per un Nacht und Träume d’im-
marcescibles esfumatures, un es
preguntava per què els lieder de
Schubert havien d’estar servits
per la Gruberová com si es trac-
tés de partitures de Bellini: el
lied, que és un gènere despullat,
no demana artifici sinó conten-
ció i serenitat. A banda que la so-
prano, amb gairebé 67 anys, ha
perdut en precisió pel que fa a
l’afinació.
Però la segona part ja va ser to-

ta una altra cosa. Després de tres
cançons de Rakhmàninov, on es
va lluir especialment el pianista
Alexander Schmalcz al servei de

la soprano, Edita Gruberová va
abordar amb l’excel·lència dels
seus millors moments vuit lieder
de Richard Strauss. Hi havia ga-
nes d’aplaudir entre peça i peça i,
esclar, després va arribar el deliri
amb quatre bisos, tres dels quals
vertiginosos, molt especialment
Ombre légère de la Dinorah de
Meyerbeer abans de culminar

amb una ària de Linda dei
Chamounix, de Donizetti. Ovaci-
ons, paperets caient dels pisos
alts, pancartes i llençols... un Li-
ceu rendit als peus de qui, durant
molts anys, ha estat una de les se-
ves reines indiscutibles. Del tot
merescut.c
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Hi havia ganes
d’aplaudir entre peça i
peça i, esclar, després
va arribar el deliri
amb quatre bisos

Teresa Sesé

L’ascensor per
a la seva llar

Ideal per habitatges unifamiliars.
Segur, confortable i econòmic.
Baix consum.
També per edificis existents.

SERVEI
a tota Catalunya i

País Valencià
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