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DISGUST INSTITUCIONAL PER UNA RETALLADA CULTURAL

Cornellà plora la pèrdua de 
l’‘ambaixada’ del Petit Liceu

CARLES COLS 
BARCELONA

L’
Ajuntament de Cornellà 
considera que la decisió 
del Gran Teatre del Li-
ceu de posar fi a les re-

presentacions infantils d’òpera a 
l’auditori de la ciutat és «una impor-
tant falta de respecte», per unilate-
ral i injustificada. Total, que 10 anys 
de fructífera relació sembla que han 
acabat com la Traviata. El teatre de 
l’òpera de Barcelona, reconstruït 
sense reparar en despeses després de 
l’incendi del 1994, està ficat 20 anys 
després en un estricte pla d’aprima-
ment que ha afectat parcialment 
una de les seves propostes cultural-
ment més audaces i interessants, el 
Petit Liceu. Les funcions seran menys 
i, a partir d’ara, i d’aquí l’enrabiada 
de l’alcalde Antoni Balmón, se cele-
braran a la seu central del teatre, és 
a dir, a la Rambla de Barcelona.
 A l’Auditori de Cornellà ha tingut 
lloc durant 10 anys un petit miracle: 
nens absorts per l’òpera. Eren adap-
tacions ajustades al perfil del públic. 
Entre elles destaca, per exemple, La 
petita flauta màgica, segons una ver-
sió de Comediants que fins i tot ha 
estat exportada a altres ciutats. La 
peça és una delícia. Amb ganxos ai-
xí, per l’auditori de Cornellà i sota  
el segell del Petit Liceu han passat 
en 10 anys gairebé 390.000 especta-
dors al llarg d’unes 600 funcions. La 
direcció del Liceu sosté que el pro-
jecte, amb aquesta estructura, co-
mençava a ser insostenible, en part 
per culpa de la crisi, però també per 
altres raons més de fons.
 «En primer lloc, hem patit una 

caiguda de públic infantil. Per una 
banda, l’escolar, entre setmana, per-
què els col·legis ajusten cada vega-
da més el pressupost de les seves sor-
tides i el desplaçament a Cornellà 
inevitablement obliga a contractar 
el servei d’un autocar. I, per l’altra, 
el familiar, perquè si és possible els 
espectadors s’estimen més tenir el 
que en podríem anomenar una ex-
periència Liceu i que la funció sigui a 
la gran sala del teatre i no en un au-
ditori en un altre terme municipal», 
explica un portaveu del coliseu ope-
rístic.
 De fet, aquest replegament no 
afecta solament el Petit Liceu. Tam-
bé l’orquestra del teatre ha retallat 
la seva activitat fora de la sala de la 
Rambla malgrat que les seves sorti-
des solien comportar gairebé sem-
pre un ple absolut.

MÉS ENLLÀ DE LA CRISI / Segons Balmón, 
les xifres de públic constaten que el 
Petit Liceu era «un referent cultural 
a  la comarca, i per això ha apel·lat a 
la Diputació de Barcelona perquè 
mediï en el conflicte i, si és possible, 
col·labori econòmicament en la re-
cerca d’una solució. Però el Liceu 
sosté que la reorientació del projec-
te no solament és necessària per cul-
pa de la crisi, sinó que hi ha motius 
de més calat.
  Quan fa 10 anys es va explorar 
com poder acostar els nens al món 
de l’òpera, la programació infantil 
de les cartelleres de cap de setma-
na era un ventall de molt poc reper-
tori. De mica en mica, no obstant, 
l’agenda va anar creixent. Els grans 
equipaments culturals han obert 

l’un darrere l’altre una divisió que 
ofereix activitats familiars. La com-
petència, així, ha provocat que dels 
45.000 espectadors infantils que va 
tenir el Petit Liceu el 2007 s’hagi 
passat a 29.900 el 2013. Aquesta pro-
gressió a la baixa és la que, segons el 
Liceu, ha aconsellat tancar l’ambai-
xada a Cornellà.
 La conclusió és que, llevat que 
hi hagués un inesperat gir dels es-
deveniments, Cornellà dirà adéu a 
una iniciativa insòlita i exitosa. Pe-
rò, més enllà del lament de l’alcalde, 
aquest punt final representa també 
una involució sobre un debat molt 
actiu fa anys i que ara sembla en-
terrat sobre la necessitat de descen-
tralitzar la vida cultural més enllà 
dels límits del terme municipal de 
Barcelona. H 

El teatre posa fi a la 
seva delegació al Baix 
Llobregat després de  
10 anys i 600 funcions

L’alcalde lamenta 
la «falta de respecte» 
amb què ha estat 
presa la decisió

33 Una funció de ‘Guillem Tell’, a l’Auditori de Cornellà.
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POLÈMICA A LA COLÒNIA CASTELLS

El PP critica la subhasta 
d’un terreny a BCN

S’oposa que s’aixequin 
pisos en un solar públic 
del barri de les Corts

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

«La Colònia Castells és una ferida 
oberta enmig de Barcelona». «Sem-
bla que hagi estat escenari d’una 
guerra mundial». Les paraules 
d’Antoni Vives, regidor de les Corts i 
responsable d’Hàbitat Urbà, expres-
sades a mitjans del 2012, resumei-
xen el que aquest solar a escassos 
300 metres de l’Illa Diagonal signifi-
ca encara avui per a la ciutat. 

 El líder del PP a Barcelona, Al-
berto Fernández Díaz, es va despla-
çar ahir fins a aquesta antiga colò-
nia obrera per denunciar la venda, 
«per la via d’una subhasta al millor 
postor», d’un dels solars de titulari-
tat pública d’aquesta zona. Tal com 
es pot comprovar gràcies a un enor-
me cartell que dóna a Entença, una 
constructora privada aixecarà al ter-
reny 56 pisos, després que l’Incasòl 
presentés la seva comercialització a 
l’octubre, segons va denunciar Fer-
nández Díaz, que va recordar que els 
vots de CiU i PSC «van fer possible la 
segregació d’aquest solar que podria 
albergar vivenda social». H


