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Les taquilles a la Rambla. El Liceu finalitzava ahir el trasllat de les seves taquilles –ara
molt visibles a l’anomenada entrada d’artistes– i penjava els rètols que anuncien les òperes

XAVIER GÓMEZ

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Les fronteres. Línies imaginàries
que, d’una manera o una altra,
gairebé sempre es converteixen
en reals. Les més famoses són les
fronteres territorials, adornades
amb filferros. Però també tracem
fronteres, sempre difuses, entre
la realitat i la ficció. I entre el que
és art i el que no: què és el Crist
de Borja, modificat per l’acurada
feligresa Cecilia Giménez? Fins i
tot posseïm fronteres interiors,
entre aquells que vam ser i
aquells en els quals, després de
creuar línies de difícil retorn, ens
convertim. No és estrany que la
idea de frontera, generadora d’in-
nombrablesmetàfores i, sobretot,
de realitats ben paradoxals, hagi
estat triada per Xavier Albertí
per vehicular la seva primera tem-
porada al capdavant del TNC.
Una idea que amara la programa-
ció però que es concreta des

d’avui i fins al 8 de juny en una
proposta tituladaFronteres i com-
posta per tres peces encarregades
a tres importants dramaturgs
–l’argentí Rafael Spregelburd,
l’alemany Falk Richter i la catala-
na Lluïsa Cunillé– i interpretades
per Jordi Boixaderas, Lina Lam-
bert, Roser Batalla i Oriol Genís.
I la primera de les peces es titu-

la ni més ni menys que Santa Ce-
cília de Borja a Saragossa. Escrita
i dirigida per Spregelburd, és un
diàleg entre dos professors d’art
en el qual el Crist repintat per Ce-
cilia Giménez planteja molts in-
terrogants. “És la primera vegada
en la història de l’art que es pinta
sobre l’original, Warhol no va se-
grestar La Gioconda original per
fer-ho. Cecilia pinta sobre un qua-
dre sense valor històric. Creu
que es deteriora, vol conservar-
lo, és un acte d’amor. Per uns el
destrossa. Permolts valmés la pe-
na veure’l ara que abans. Quin és
el valor real de l’art? Per què ho

anomenem destrossa, això? Qui-
na necessitat hi ha de conservar
el que no té valor?”, es pregunta
Spregelburd, sobretot perquè
l’art, diu, és una ruptura en la for-
ma d’interpretar la realitat que,
només més tard, anomenem be-
lla. “A més, si l’art ha obert les
ales per acollir qualsevol cosa al

seu si, què és l’art? El més diver-
tit és que quan surten samarretes
amb la imatge, els advocats deCe-
cilia demanen drets de reproduc-
ció. Si l’obra és seva, on és l’origi-
nal? Poden dur-la a judici. És un
equívoc extraordinari”.
A Frontex, en canvi, Falk

Richter proposa un espai utòpic

que recorda el present: la pobla-
ció viu en un barri emmurallat
per protegir-se d’un exterior ines-
table i perillós. Un barri del qual
una parella corre el risc de ser ex-
pulsada. Alícia Gorina, que diri-
geix la peça, recorda que Richter
a les seves obres sempre aborda,
des d’angles diferents, els efectes
del sistema econòmic i de poder
sobre les persones. A Frontex
–nom de l’agència europea de
control de fronteres, recorda Go-
rina– només es veu la cara de les
víctimes, que no coneixen el siste-
ma que els amenaça i que té unes
fronteres que acaben entrant en
la intimitat de les persones.

Finalment, aGeografia, de Lluï-
sa Cunillé i dirigida per Xavier
Martínez, les fronteres es multi-
pliquen a través de la corrupció:
una dona ajuda el marit a carre-
gar maletes plenes de bitllets de
500 euros per dur-les a un altre
país. Ell hi està acostumat, ella
m’és còmplice per amor i “creua
una frontera interior i deixa
d’identificar-se amb allò que era”,
diu Martínez. A més, hi són molt
presents les noves fronteres cul-
turals: “Les mitologies fundacio-
nals d’Europa han estat substituï-
des per les neoliberales. Només
les antigues ens ajuden a explicar
el món, però desapareixen de
l’educació”, lamenta el director.c

Roser Batalla i Oriol Genís a Frontex, una peça de Fronteres
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El Liceu comença a veure la llum
al final del túnel. La direcció ge-
neral ha assolit un acord amb to-
tes les administracions que tenen
presència en el patronat a fi que
l’ajudin a cobrir les flagrants ne-
cessitats de tresoreria i a complir
amb el pla estratègic i de viabili-
tat 2014-2017. Després de llar-
gues i continuades reunions amb
elministeri, la conselleria, l’Ajun-
tament i la Diputació, totes qua-
tre administracions s’han com-
promès a fer una aportació extra
que suma 11.095.000 euros, una
xifra que alleuja de manera nota-
ble el dèficit de 16,7 milions que
estava posant el teatre en una si-
tuació crítica. L’estalvi a què s’ha
de sotmetre el Liceu queda re-
duït ara a uns gens insignificants
5,6 milions.
“És tot un compromís per part

de les administracions envers el
Liceu, però si s’ha aconseguit és
també perquè la nova direcció ha
donat mostres suficients de con-
fiança que la situació del teatre
es pot redreçar”, afirmava ahir
un portaveu del Liceu. “Però ai-
xò no soluciona els problemes
d’aquesta casa –afegia–. És elma-
teix Liceu el qui ha d’afrontar-
los, i aquests 5,6milions que que-
den li toca al teatre assumir-los
internament, els ha d’estalviar en
tres anys”.
El Govern de la Generalitat va

ser el primer a aprovar ahir, en
Consell Executiu, una aportació
extra que ascendeix a 4,4milions
d’euros, el 40% del total dels
ajuts extraordinaris. I d’aquests,
3.660.000 euros es materialitza-

ran abans que acabi l’any, i la res-
ta, els altres 778.000, durant
l’exercici del 2015. Així, la Conse-
lleria de Cultura està autoritzada
a tramitar una primera aportació
de capital per un import màxim
de 377.000 euros, que es farà efec-
tiva ben aviat, segons van indicar
ahir fonts del teatre, i una segona
aportació de 1.504.000 euros
abans que acabi el semestre,men-
tre que uns altres 1.779.000 euros

es tramitarien al segon semestre.
Aquests són uns diners que, igual
com el reintegrament que va fer
l’Inaem de 3,8 milions d’euros el
desembre passat (restes de sub-
vencions nominatives concedi-
des per al finançament de l’IVA),
aniran a cobrir la despesa ordinà-
ria del Liceu: nòmines, artistes,
produccions i crèdits.
I si la Generalitat ha procedit

via acord de Govern a determi-

nar aquestes quantitats i aquests
terminis, el Govern deMadrid pa-
garà “de cop” una vegada arribi a
un acord al Consell deMinistres,
segons indicava ahir el secretari
general de Cultura, José María
Lassalle. L’aportació extraordinà-
ria que farà elMinisteri deCultu-
ra puja a una quantitat màxima
de 4.993.000 euros, això és, el
45%de l’ajuda extra total (els per-
centatges es corresponen amb

les aportacions de les administra-
cions tal com estableixen els esta-
tuts de la Fundació del Gran
Teatre). Lassalle va confirmar
que l’aportació s’està tramitant,
si bé és impossible avançar-ne
una data.
Per la seva part, l’Ajuntament

de Barcelona es compromet a
una aportació del 10%, que supo-
sa 1.110.000 euros, i la Diputació
ingressarà en total 555.000 eu-
ros, amb què cobrirà el 5% de
l’ajuda extraordinària.
Totes elles són quanties màxi-

mes que seran revisades el pro-
per mes de setembre d’acord
amb l’evolució del pla de viabili-
tat del teatre. En cas que el teatre
experimentés un augment d’in-
gressos, les xifres es revisarien a
la baixa.
L’anunci es feia públic el ma-

teix dia que el GranTeatre acaba-

va de desplaçar les taquilles fins
a la Rambla guanyant no només
visibilitat i accessibilitat –fins ara
estaven situades al soterrani de
l’accés del carrer Sant Pau– sinó
també hores d’obertura al públic.
El seu horari era de les 13.30 a les
20 hores de dilluns a divendres,
però a partir d’aquest dilluns pas-
sat, el servei s’ha ampliat: ara es-
tan obertes de les 9.30 del matí a
les 20 hores de dilluns a diven-
dres, i els caps de setmana i dies
festius de les 9.30 a les 18 h. Les
noves taquilles s’ubiquen a l’en-
trada d’artistes, compartint es-
pai, si bé la direcció del Liceu es-
tà pensant a desplaçar l’accés
dels artistes al carrer Sant Pau.
La visibilitat i disponibilitat de
les taquilles se suma al sistema
propi de vendes per internet més
àgil i flexible que el teatre va
posar en marxa al gener.c

ElCrist deBorja puja a
escenaper explorar la
ideade frontera alTNC
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Madrid pagarà “de
cop” els 5 milions
que li corresponen
així que ho aprovi el
Consell de Ministres

ElLiceurebràonzemilionsd’euros
extresde lesadministracions
LaGeneralitat aportarà 3,6milions abans que acabi l’any i 778.000més el 2015


