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Si el públic s’ho passa la meitat de
bé que ells assajant, serà delirant!
Hi anirem! #Elgrandesproposit 30 /
I-2/II@nauivanow @Frilancejant

Alguns dies només vull quedar-me
al llit i googlejar Elvis tot el dia,
però llavors em deprimeixo a sac

Fin de la jornada laboral. 613
palabras. Bien. Menos da un árbol
seco

Joe Crepúsculo Músic

Volvemos a BCN el día de los
enamorados en las demos de
@mondo_sonoro y con nuestros
colegas mallorquines de F/E/A

#tuitsdecultura Lota Torrents Agent literària
@tuitero

Miley Ray Cyrus Cantant

pèrfida Lisa que compon la sopra-
no Eleonora Buratto és de nota;
fantàstic, el comte Rodolfo de Ni-
cola Ulivieri, i sorprenent, el suc
que li treu Gemma Coma-Alabert
al paper de Teresa, la molinera.
El públic no va escatimar ahir

a la nit les ovacions, també per al
director musical Daniel Oren. I
es va agrair una posada en escena
en la qual Marelli recrea un am-
bient somiador, evitant el costu-
misme. Un ambient que, sigui dit
de passada, ens va evocar una al-
tra Sonnambula, la que George
Balanchine va crear per als Ba-

llets Russos de Montecarlo, amb
una adaptació musical de Vitto-
rio Rieti que va utilitzar a més de
La sonnambula altres títols deBe-
llini (Norma, I Puritani, I Capule-
ti e i Montecchi). A què ve aquest
apunt ara, en ple èxtasi operístic?
A l’enyorança. Perquè si ahir a la
nit li haguessin donat a escollir a
aquesta cronista entre Patrizia
Ciofi i Juan Diego Flórez o Ales-
sandra Ferri i Mikhaïl Baryshni-
kov (el 1987), doncs no hauria sa-
but què dir-los. Deuen ser els es-
tralls d’aquesta dieta baixa en ba-
llet a què ens han sotmès.c

@MileyCyrus
Fernando Aramburu Escriptor
@FernandoArambur@Crepus

JuanDiego Flórez i Patrizia Cio-
fi van protagonitzar ahir a la nit
la primera de les dotze funcions
de La sonnambula que acollirà
aquesta temporada el Liceu. El
Teatro Reial de Madrid ofereix
aquesta nit l’estrena mundial de
l’òperaBrokebackmountain, ins-
pirada en el relat d’Annie
Proulx sobre la relació entre dos
cowboys, que Ang Lee va portar
al cinema el 2005. A primera vis-
ta, l’òpera té doncs bona salut a
Espanya. Però la realitat és una
altra. Les dificultats dels dos
grans teatres són importants. I,
en particular, les del Liceu, amb
un deute bancari que suma ja
15,7 milions d’euros.
El Liceu es va inaugurar el

1847, ha renascut de les seves
cendres després de dos incendis
(1861 i 1994) i ha mantingut el
seu pavelló operístic en alt més
d’un segle i mig. El Real va obrir
el 1850 i va funcionar com a òpe-
ra fins al 1925, any en què va tan-
car les portes. No les va reobrir a
l’òpera fins al 1997, amb una for-
ta inversió pública. Aquest fet ha
alimentat una llista de greuges
comparatius, en part justificada.
Perquè és cert que durant anys
el Teatro Real s’ha beneficiat de
la seva condició d’equipament
pertanyent a Patrimoni Nacio-
nal (el que li estalviava despeses
de manteniment). I també que
les seves llotges eren cobejades
per les empreses de l’Ibex, la
qual cosa nodria el seumecenat-
ge. En el Liceu, la política deme-
cenatge del qual és millorable,
no es donaven tants avantatges.
Però és de justícia reconèixer
que, en algunes èpoques, les sub-
vencions rebudes de l’Estat van
ser generoses.
Per desgràcia, aquesta disposi-

ció ha variat. En temporades re-
cents, el Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport ha rebaixat uni-
lateralment les aportacions pre-
vistes. En la passada, els seus
gairebé nou milions es van que-

dar entre sis i set. I la seva apor-
tació per a aquesta temporada
podria quedar-se de nou en 6,5,
segons fonts de la Generalitat.
El Liceu continua, doncs, te-

nint problemes. Malgrat que
s’ha retallat en despeses gene-
rals i de plantilla, amés d’endar-
rerir-se pagaments. I malgrat

que ha retallat en contractació
d’òperes i cantants, la qual cosa
suposa un perjudici per als afi-
cionats, a més de minvar la cre-
dibilitat de l’entitat entre els ar-
tistes. De fet, en els últims anys
s’han donat diverses cancel·la-
cions. Com la d’Una tragèdia flo-
rentina i El nan, de Zemlinsky,

en la temporada anterior. I
s’han donat reajustaments de
programació, com el Rigoletto
quehavia d’obrir aquesta tempo-
rada però va ser anul·lat, re-
col·locant-se part de l’elenc en
concerts del Bicentenari Verdi.
Un deute bancari com el que

arrossega el Liceu pot governar
amb reestructuracions dels crè-
dits bancaris. Però el dèficit
creat cada any és una altra cosa.
Quan els ajustos en plantilla són
avançats, la contenció de la des-
pesa és un fet, i s’ha anat lluny
–massa– en la reducció de parti-
des destinades a contractació i,
tot i així, es continua produint

dèficit (en el 2012-2013, 4,3 mi-
lions d’euros), només queden
dues opcions. La primera és tan-
car el teatre, cosa que ni està en
l’ànimde les institucions ni sem-
blaria raonable després d’inver-
tir 132 milions d’euros en la re-
construcció. La segona és poten-
ciar el mecenatge i aconseguir
que totes les institucions públi-
ques del patronat del Liceu com-
pleixin els compromisos. Això
inclou contribuir a pagar pels dè-
ficits anuals. No de paraula, sinó
de fet i de pressa. Si pot ser,
abans que la programació i el
bon nom del Liceu decaiguin
més, i els cantants comencin a ig-
norar les seves trucades.c

A. BOFILL

Tancar opagar

Imatge d’un assaig de La sonnambula al Liceu

Les institucions
han de complir
els compromisos i
contribuir a resoldre
els dèficits anuals

LLIBERT TEIXIDÓ

Llàtzer Moix

L’aportació del
ministeri el 2014

TEATRO REAL 8,7 milions
LICEU 6,8 milions

Concierto Conmemorativo del 30 Aniversario

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca

Rafael Frühbeck de Burgos, director

Cor Ibercamera (Mireia Barrera, directora)

Beethoven, Sinfonías núm. 8 y 9
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