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Hi havia una vegada un coliseu
d’òpera al qual acudien les més
rellevants personalitats políti-
ques en dies assenyalats d’estre-
na, lluint boniques gales i pro-
digant simpatia i humor. La ciu-
tat sencera era conscient de la
importància del seu teatre líric i
els convidats de renom gaudien
molt de l’espectacle. Només n’hi
havia alguns que suportaven es-
toicament les tres hores de fun-
ció com un deure associat al seu
càrrec. I vet aquí que un dia, al
punt demitjanit, un d’ells va per-
dre la sabata en abandonar amb
pressa les catifes del teatre per
tornar urgentment a palau...
El conte podria continuar, pe-

rò continuaria sent de fades i no
tindria res a veure amb la reali-
tat. Ahir a la nit el Liceu estrena-
va per primera vegada en la seva
història Cendrillon, de Massenet,
una de les millors partitures del
compositor francès, segons tants
analistes, però l’absència d’autori-
tats va ser de nou notòria. Ni tan
sols no hi va haver afany de com-
pensar el buit que es va produir
en la inauguració oficial de la
temporada, amb aquella especta-
cular Agrippina en la qual es va
trobar a faltar tots i cadascun
dels màxims representants de la

plaça Sant Jaume i del Govern de
Madrid.
És veritat que el Gran Teatre

era ahir a la nit ple de gom a gom
–la resta de funcions ja tenen una
mitjana del 75%d’entrades venu-
des– i que a la direcció li hauria
resultat difícil ubicar les autori-
tats, tenint com tenia les llotges
d’honor ocupades per patrons i
mecenes. A més, molts càrrecs
s’han excusat pel fet que era un
divendres prenadalenc de còc-
tels i compromisos, i han preferit
optar per altres funcions progra-
mades al llarg d’aquestes festes.
L’alcaldeTrias ja ha fet la seva re-
serva per al 2 de gener, i tampoc
no es perdrà aquest títol familiar
Miguel Ángel Recio, director
general de l’Inaem, com tampoc
el director general de laMetropo-
litan Opera House, Peter Gelb,
que vindrà a veure el muntatge
del francès Laurent Pelly i a es-
coltar Joyce DiDonato la vigília
de Reis.
Qui sí que hi va ser ahir a la nit

va ser la cònsol dels Estats Units,
Tanya Anderson, que comença a
ser una habitual del teatre de la
Rambla. Per gust i plaer, s’entén.
I ahir segur que no va ser cap ex-
cepció, ja que l’adaptació operísti-
ca de la Ventafocs de Perrault va
causar bona impressió entre el
públic liceista. Musicalment no
amaga cap high light recurrent
del repertori operístic que faci
aixecar el públic de les butaques,
però les oníriques intervencions

de la fada padrina i els duos
d’amor amb el príncep, per exem-
ple, transportaven sens dubte els
oients.
Tampoc no va deixar indife-

rent la comicitat vocal de deter-
minats passatges, amb els perso-
natges arquetípics del conte de
La Ventafocs totalment lliurats a
la fantasia: la madrastra, una
EwaPodles en el paper deMada-
me de l’Haltière, indignada per-
què la bonica i bondadosa Venta-
focs posa en evidència l’estupi-
desa de les seves pròpies filles;
aquestes, les germanastres, ves-
tides amb faiçons inimaginables

–Cristina Obregón i Marisa Mar-
tins–; el pare, un bondadós i des-
conegut Laurent Naouri, que per
primera vegada pren una dimen-
sió no diabòlica davant el públic
del Liceu i li roba l’aplaudiment
com és habitual; la fada padrina,
que fa possible que els desitjos es
converteixin en realitat, en la
delicada i aplaudida veu d’An-
nick Massis; el príncep naïf, una
excel·lent i transvestida Alice
Coote, i l’abnegada i alhora prin-
cipesca Joyce DiDonato en el pa-
per protagonista, que ahir a la nit
es va emportar tots els llorers de
la platea.

UN ALTRA ABSÈNCIA

L’estrena de
‘Cendrillon’ tampoc
no atreu les autoritats;
vindran un altre dia

VENTAFOCS
El Liceu es reivindica amb
unMassenet de fantasia

La fada padrina Annick Massis amb la mezzo del moment, Joyce DiDonato, com la Ventafocs
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Ambicioso, escurridizo, viperino,
ambiguo, indecente, repugnante,
sibilino, rijoso, tremendamente clasista
y ambicioso a muerte. ¿Quién es?

Y os digo otra cosa. Ya está bien,
¿no? Vamos a parar de una puta vez
a esta gentuza que no nos deja vivir.
Somos muchos, y ellos, pocos.

Si ets dona la llei decideix per tu, si
ets immigrant la llei decideix per tu,
si ets insolvent la llei decideix per
tu #prou

Jorge Carrión Escriptor

El Madrid de Wert, Gallardón,
Blesa, el hijo de Aznar o Bárcenas
reclama otro Valle-Inclán, crudo
esperpento, Sombras de bohemia

#tuitsdecultura Elena Ramírez Editora
@elenarari

Dafne Fernández Actriu

Pelly ha ideat per a aquesta
producció del Liceu un espai es-
cènic (l’escenografia la firmaBár-
baraLinburg) que és unhomenat-
ge a Charles Perrault, ja que les
parets estan recobertes amb el
text del conte. Elmés atractiu del
muntatge, a part del magnífic
vestuari del mateix Pelly –que es
llueix a l’escena del ball amb tota
mena de setins i velluts vermells
de formes impossibles– és el
moviment dels personatges,
d’acord amb el ritme de la músi-
ca i a tall de ballet (la coreografia
és de Laura Scozzi), integrant
l’acció amb lamúsica de l’orques-
tra, molt ben dirigida per An-
drew Davis.
És aquesta una òpera per a

nens?, és la pregunta que pot fer-
se la gent abans d’adreçar-se a la
taquilla del Gran Teatre. I la res-
posta és: també. No espereu un
muntatge pirotècnic ni trenca-
dor sinó una gran dosi d’imagina-
ció al servei d’una història literà-
ria de tots coneguda. En el fons,
una bona òpera d’iniciació.
Ahir a la nit van aplaudir els

uns i els altres: des dels qui te-
nien especial interès en la partitu-
ra, que era la primera vegada que
es representava al teatre barce-
loní, fins als qui van trobar més
divertit el gran rondo que, per
exemple, es van marcar els artis-
tes ocupant tot l’escenari al ritme
d’una mena de simpàtica conga
del segle XVIII.c

@dafnefdez
Esther Saborido Filòloga
@esthersabo@jorgecarrion21
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El més habitual a les grans
sales de lírica és que hi hagi
un doble compromís de les
autoritats, patent en les grans
inauguracions: autoritats però
també patrons. Als països pro-
testants, en canvi, la presència
de càrrecs públics és menys
rellevant i sol ser a títol privat.

MADRID / TEATRO REAL

Patrons i melòmans

Al Teatro Real és comú que a
les inauguracions de tempora-
des hi acudeixi la més alta re-
presentació de les administraci-
ons que formen part del patro-
nat, és a dir, el ministre de
Cultura –en aquest cas, sovint
també el secretari d’Estat–
i el president de la Comunitat
de Madrid, de vegades també
acompanyats d’una representa-
ció de la Casa Reial, que amb
molta freqüència és la reina
Sofia. A les estrenes hi va per
defecte el director de l’Inaem
i, de vegades, en funció de la
seva agenda, el secretari d’Es-
tat. Tanmateix, la presència
d’autoritats és constant, no
tant per raó del càrrec com
per melomania. La mateixa
Reina és una habitual del Tea-
tro Real, però no hi va necessà-
riament a les estrenes, sinó
que elegeix les funcions que
tinguin més bon encaix amb la
seva agenda oficial. Una cosa
semblant passa amb ministres
i exministres, com és el cas
d’Alberto Ruiz-Gallardón, habi-
tual del Teatro Real des de la
seva època de president de la
comunitat, o de Rodrigo Rato.
D’altra banda, la presència
d’altes personalitats del món
empresarial espanyol és també
habitual al Real, vinculada al
seu compromís de mecenes
del teatre. Per tant, les càme-
res que busquen ecos de socie-
tat són generalment presents
en cada estrena. / P. Vallín

ITÀLIA

Actes d’Estat

Les inauguracions als grans
teatres italians són gairebé
actes d’Estat amb representa-
ció institucional al més alt ni-
vell. Pot passar quan s’obre la
temporada simfònica o en con-
certs extraordinaris, però és
la primera gala del cicle operís-
tic la que suscita més interès.
S’emporta la palma la Scala, a
Milà, que celebra la seva prima
–l’estrena– per la festa de San
Ambrosio, el 7 de desembre,
patró de la ciutat. Aquest any,
en què es va interpretar La
Traviata, com a colofó de l’any
dedicat a Verdi, no va fallar a
la llotja d’honor el president
de la República, Giorgio Napo-
litano, junt amb la seva dona,
Clio. Els acompanyaven el pre-
sident de la Comissió Europea,
Durão Barroso, així com dos
ministres, el president del Se-
nat, l’alcalde i l’ex-primer mi-
nistre Mario Monti. Hi ha tan-

ta densitat de poder polític a la
gala que, a l’exterior, són habi-
tuals les protestes de signe
divers. També a Roma, en l’ar-
rencada de la temporada lírica,
hi va haver una nombrosa pre-
sència de les més altes autori-
tats. Del president Napolitano,
al del Tribunal Constitucional.
Al teatre San Carlos de Nàpols
succeeix el mateix. Una excep-
ció en l’escena romana és el
papa Francesc, gran melòman
que, per la seva al·lèrgia als
actes mundans, no va als con-
certs que organitza el Vaticà,
ni tan sols als que són en ho-
nor seu. / E. Val

EUA

Assumpte privat

Com en tants altres llocs, el
Metropolitan Opera House
(Met) de Nova York és un lloc
per veure i ser vist. L’alcalde
Michael Bloomberg va excu-

sar-se aquest any per la seva
absència. Durant els seus dot-
ze anys de mandat, ha acudit
“ocasionalment” a aquestes
gales, segons fonts del Metro-
politan. Però no sembla que
tingui massa importància. Els
mitjans de comunicació no hi
fan atenció. La festa correspon
als grans cognoms i les conse-
güents grans fortunes que sos-
tenen en gairebé un 50% el
pressupost de la institució. La
gala és el seu gran moment. El
seu patrocini rep felicitacions,
sense que l’eclipsi cap polític.
Però l’obertura de la tempora-
da al Met també s’ha convertit
en una qüestió ciutadana. Des
que Peter Gelb n’és al capda-
vant, aquella nit s’instal·len
pantalles a la plaça del Lincoln
Center i a Times Square, on es
retransmet en directe. Aquest
any, la gala va incloure l’estre-
na d’una nova versió de Ievgue-

ni Oneguin, una fita de l’òpera
russa basada en la novel·la
de Puixkin i la música de
Txaikovski. Les estrelles eren
la veu d’Anna Netrebko i la
direcció del mestre Valeri
Guérguiev. Absent la màxima
autoritat de la ciutat, el prota-
gonisme se’l van emportar els
manifestants que van irrompre
des d’un dels balcons. Protesta-
ven per la política antigai del
president Putin i contra els
seus “col·laboradors” Netrebko
i Guérguiev. Una cosa fins ara
mai vista. / F. Peirón

PARÍS

Més afició que devoció

París disposa de tres òperes
nacionals: la Garnier, la Basti-
lle i l’Opéra Comique. Les du-
es primeres alternen estrenes
d’òpera. I és usual que els mi-
nistres i altres funcionaris del
Govern es reparteixin en una o

dues files. Però l’assistència té
més a veure amb l’afició –o
compromís– que amb l’obliga-
ció. Aquesta presència només
és representativa en moments
excepcionals –com va ser la
inauguració, amb Mitterrand,
de l’Opéra de la Bastille–.
Per l’abonat de sempre, és un
espectacle dins de l’espectacle
veure la renovació, al ritme de
les eleccions, del personal que
seu en aquestes files de privile-
gi. Un país tan centralitzat
com és França compensa el
privilegi parisenc amb buta-
ques per a funcionaris provin-
cials. A l’entreacte de cada
estrena les autoritats compar-
teixen saló amb representants
del mecenatge, prioritaris al
seu torn en vetllades especials
com les del 24 i el 31 de desem-
bre, sopar inclòs. (A diferència
de les autoritats, els mecenes
paguen.) / Ó. Caballero

BERLÍN

Poca cerimònia

Alemanya és un Estat federal
i la presència de les seves
autoritats en les temporades
d’òpera és tan descentralitza-
da com la seva política. Els
ministres-presidents de les
seves regions solen aparèixer
en les obertures d’estacions
d’òpera i als grans concerts
a les seves respectives parrò-
quies, però aquest és un país
de poques cerimònies i enca-
ra menys exhibicionismes, on
els polítics si van al concert
és molt més per passió que
per veure o deixar-se veure.
L’absència de tal o tal polític
en un esdeveniment cultural,
però difícilment serà notícia.
La gran excepció és, sens dub-
te, el festival de Bayreuth.
Tota la classe política, amb la
cancellera Merkel al capda-
vant –i fins i tot el seu discret

marit, que no acudeix gairebé
mai a actes oficials–, passant
pel president federal, Joac-
him Gauck, i diversos minis-
tres del Govern van cada es-
tiu a la inauguració d’aquest
festival. / R. Poch

LONDRES

Sa graciosa majestat

A Londres s’estrenen més
de 300 obres a l’any. Si hi
van David Cameron o l’alcal-
de Boris Johnson ho fan
com a particulars, entre el
públic. La reina i el príncep
Carles només hi van excep-
cionalment, si es tracta
d’alguna funció benèfica.
Tant a la Royal Opera
House com a l’English
National Opera hi ha una
llotja reial per a aquestes
ocasions, en les quals sona
l’himne. / R. Ramos

Giorgio Napolitano i José Manuel Durão Barroso a la Scala de Milà, l’any 2010
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