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Victòriaviu

CRÍT ICA DE L IEDER

José María Lassalle

LIFE Victoria-01

Lloc i data: Auditori de la
Pedrera (9/XII/2013)

JAUME RADIGALES

Als esforços de l’Associació Franz
Schubert per mantenir viva la fla-
ma del lied, s’uneix ara unamagní-
fica proposta, LIFE Victòria
(LIFE de LIed FEstival), que, amb
la complicitat de la Fundació Vic-
tòria delsÀngels, vetlla perquè tin-
gui un espai propi a Barcelona. I
ho fa amb la voluntat de preservar
també el llegat de la soprano desa-
pareguda el 2005. A Victòria li
hauria agradat. Per comptar en
aquesta primera actuació amb una
deixebla seva, la sopranoOfelia Sa-
la, amb una veu madura, molt as-
sentada en el centre, d’emissió i
projecció immaculades, amb ex-
pressió treballada i al servei d’un
programa exigent, començant per
sis Schubert compromesos abans
dels Sechs Gedichte und ein Re-
quiem de Schumann, extraordinà-
riament acariciats al piano per
Helmut Deutsch. Segona part
amb els Mignon Lieder de Wolf i
Canciones amatorias deGranados.

Aquests LIFE Victòria perme-
ten igualment descobrir joves ta-
lents com el baríton Josep-Ramon
Olivé que, acompanyat per la pia-
nista Maria Mauri, va demostrar
que el talent i la qualitat de l’ins-
trument són perfectament compa-
tibles al servei de Schumann, Du-
parc i Toldrà.c

EMILIA GUTIÉRREZ

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Més de sis anys després, el Con-
sorci del Gran Teatre del Liceu
va rebre ahir demanera inespera-
da el reintegrament per part de
l’Inaem de 3,8 milions d’euros
que continuaven pendents de de-
volució. Es tracta d’una resta pro-
cedent de les subvencions nomi-
natives concedides per al finança-
ment de l’IVA, ja que davant la
necessitat de reconstrucció del
coliseu líric barceloní després de
l’incendi del 1994, elMinisteri de
Cultura es va comprometre a cos-
tejar l’IVA de les obres, uns di-
ners que el Consorci del Liceu va
haver d’ingressar al seu torn a les
arques d’Hisenda.
Això es produïa en una època

en què l’IVA no era deduïble, fins
que una directiva europea va de-
rogar la normativa espanyola i
l’IVA es va passar a considerar de-
duïble. A partir d’aquell moment,
es va produir el camí de retorn
d’aquest capital d’onze milions
d’euros, si bé Hisenda no va arri-
bar a tornar-los en la seva totali-
tat al Liceu. Segons va explicar
ahir un portaveu del Gran Tea-
tre, el coliseu barceloní va rebre
en determinat moment quatre
milions en concepte de devolu-

ció per part d’Hisenda, que va re-
tornar al seu torn al Ministeri de
Cultura. A aquest pagament n’hi
va seguir un altre de dos milions
d’euros, amb el qual es va proce-
dir de la mateixa manera, de-
duint la part corresponent d’IVA.
Tanmateix van quedar pen-

dents cinc milions que s’havien
convertit, més de sis anys des-
prés, en un deute històric.
D’aquests cinc milions, 1,2 se’ls

queda ara Hisenda a compte de
pagaments fiscals pendents.
D’aquestamanera, amb els 3,8mi-
lions rebuts ahir es considera sal-
dat el deute amb el Liceu.
Aquest reintegrament, fruit

d’un assumpte comptable, arriba
ara com un regal caigut del cel al
Liceu. La decisió va ser comuni-
cada ahir al seu president,
JoaquimMolins, i al seu director
general, Roger Guasch, després
d’una reunió feta a la seu de la se-
cretaria d’Estat de Cultura, amb
el secretari d’Estat José María
Lassalle i el director general de
l’Inaem, Miguel Ángel Recio.
Des de l’oficina de Lassalle es va-
lora la mesura com una mostra
de voluntat del ministeri de “do-
nar suport a la viabilitat del Gran
Teatre en els actualsmoments de
dificultat”.
Segons fonts del Liceu, aquest

capital no podrà enriquir la tem-
porada artística, sinó que, com el
crèdit bancari de 5,7milions d’eu-
ros recentment concedit, es desti-
narà a fer front a l’operativa bàsi-
ca del Liceu a curt termini, als pa-
gaments de les nòmines i a la de-
volució de crèdits que vencen en
els propers tres mesos. “Són uns
diners que no solucionen els pro-
blemes del Liceu però ajuden a
implantar el pla de viabilitat”.c
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Gaudeix d�una
masia del segle XV
Entre l�Empordà i els seus paisatges i el Pla de l'Estany i
l'Estany de Banyoles, amb tot el sabor de la Costa Brava, està
el poble de Bàscara. Envoltat de camps, boscos i un petit
torrent que aporta frescor a l�entorn
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Decora els teus
Cupcakes aquest Nadal
Sorprèn als teus companys de feina, amics o familiars amb els
postres de moda decorats a l�estil nadalenc.

C/ Sant Marc, 26 Barcelona
www.kmespaiatelier.sociosg.com

Ke Magdalenas Espai & Atelier

AQUEST CUPÓ INCLOU

1 o 2 nits en habitació doble

Règim de mitja pensió (sopar)

Detall de benvinguda (ampolla de cava)

AQUEST CUPÓ INCLOU

Taller de decoració de Cupcakes o Pastissos Fondant de 2h 30min

Tot el material necessari

Al çnal del taller podràs emportar-te a casa 2 Cupcakes o un Mini

Cake creat i decorat per tu
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“Una de las películas más fascinantes del año.

IMPRESCINDIBLE”
Fotogramas

“Poética, conmovedora. Extremadamente
SENSUAL”

The Hollywood Reporter

“Interesante, innovadora”
El Antepenúltimo Mohicano

“Fresca e íntima”
Variety

L’Inaemtorna3,8milions
d’eurospendentsalLiceu
El pagament alleuja les tensions financeres del teatre


