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I, no obstant, 
s’ha de votar

N
o és bon moment per a 
eleccions. No hi ha confi
ança en la política. O mi
llor, en certs polítics. Con

fiança i esperança són dos termes 
que a penes cotitzen en el parquet 
del ciutadà. I menys davant unes 
eleccions en què ningú creu gaire i 
en les quals els noms de Parlament 
Europeu, Brussel·les o Estrasburg so
nen a buit, de tan repetits i mal
parats. 
 I, no obstant, s’ha de votar. Tot i 
l’avorrit romanço amb què ens cas
tiguen els marxants que intenten 
col·locarnos la mercaderia del xirin
guito. Vist el debat de fa dues nits, 
vistos altres debats, em quedo amb 
cara d’idiota. ¿No es tractava de mi
rar cap endavant? Llavors, ¿d’on surt 
aquesta monomania de recordar, 

de manera insistent, perversa, in
fantil (sí, infantil; de nen, caca, cul, 
pis; de baralla parvulària) l’herèn
cia del passat? Un sent vergonya alie
na. I com més debats, més vergonya. 
I com més mítings, més vergonya. I 
com més tòpics, més vergonya. 

 I, no obstant, s’ha de votar. I s’ha 
de votar per recuperar, reconduir 
i reorganitzar tot el que s’ha per
dut i desbaratat. En matèria cul
tural, per exemple. S’ha de votar 
per portar a Estrasburg els que ve
gem capaços de defensar polítiques 
culturals que ens tornin els llibres 
perduts, els museus tancats, les pel
lícules mortes i el teatre absent. I 
s’ha de votar (amb v) per botar (amb 
b) d’aquell mateix lloc els que en els 
últims anys han menyspreat olím
picament la cultura, castigantla 
amb impostos impossibles o rele
gantla al lloc de ventafocs dels pres
supostos. 
 S’ha de votar per l’Europa que vo
lem. Cadascú, la seva. La Meva Euro
pa és la del Royal National Theatre 
i la llibreria Hatchard’s a Londres, 
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la de la Schaubühne a Berlín, la del 
Rijksmuseum a Amsterdam, la dels 
Festivals d’Edimburg i Avinyó, la de 
StratforduponAvon i la Royal Sha
kespeare, la de la Cinémathèque de 
París, la de Moliére, la de Pirande-
llo, la de Jean Vilar, la d’Antoine Vi-
tez, la de Marthaler, la d’Osterme-
ier, la de Castorf, la de Castellucci, 
la de Toni Servillo, la de la Propeller, 
la de Jeanne Moreau, i la de tants i 
tants creadors que, en temps rela
tivament pròxim, van passar per 
aquí omplint les sales del Lliure, 
del Romea, del Mercat, del Nacio
nal de Catalunya, del Municipal de 
Girona… Amb ells a casa, amb mi a 
casa seva, casa meva és Europa. 
 I votar, per no beneficiar els que 
amb l’abstenció recullen els millors 
fruits. Que no se’ns oblidi. H

puntsa

Una valquíria molt moguda
3L’amenaça de vaga al Liceu ha tingut en suspens l’elenc fins ahir
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L
a tensió interna de l’obra de 
Richard Wagner La valquíria 
ha marcat també la prepara
ció de la primera jornada de 

la tetralogia a causa d’una amenaça 
de vaga prevista a partir de dilluns, 
dia de l’estrena. Ahir el comitè d’em
presa la va desconvocar i l’alleuja
ment va permetre portar a terme l’as
saig previ al general amb més 
tranquil·litat.
  La vaga prevista entre les 19.00 i 
les 20.00 hores hauria obligat a sus
pendre les nou funcions d’un mun
tatge que té el 88% de l’aforament ve
nut. «El comitè s’ha compromès a no 
anar a la vaga fins al final de la tempo
rada», van informar fonts del Liceu. 
Això no garanteix, però, que no es ve
gi afectada la inauguració de la prò
xima temporada si no s’arriba a un 
acord en la negociació del conveni i 
altres temes.
 Roger Guasch, director general 
nomenat fa menys d’un any, exigeix 
flexibilitat, reducció de l’estructura 
i dels costos laborals per complir el 
Pla Estratègic i de Viabilitat  que ha 
dissenyat. Aquesta setmana les ad
ministracions que sostenen el Gran 
Teatre (Ministeri de Cultura, Gene
ralitat, Ajuntament i Diputació) han 
aprovat l’ajuda prevista d’11 mili
ons d’euros per rehabilitar els fons 
propis del Liceu, que té un dèficit de 
17 milions. La resta, uns cinc mili
ons i mig d’euros, haurà de ser assu
mida pel Gran Teatre. 
 El magnífic repartiment de La val-
quíria està ple de grans veus wagne
rianes en els dos repartiments pre
vistos que cantaran sota la batuta de 
Josep Pons. Klaus Florian Vogt, Eric 
Halvarson, Anja Kampe, Eva Maria 
Westbroek, entre altres, protagonit
zen el modern muntatge de Robert 
Carsen. La soprano Irene Theorin de
buta al Liceu com a Brunilda, la val
quíria del títol, després del seu èxit 

com a Isolda en concert amb motiu 
del Festival Bayreuth fa dues tempo
rades. «Carsen ha estat fidel a la his
tòria però li ha fet fer un nou gir», 
diu la cantant sueca, que continua
rà defensant el rol en el trancurs de 
les pròximes jornades. En aquesta 
descobreix que les emocions huma
nes són més fortes que la llei divina 

del seu pare Wotan, al qual desobei
rà. Serà castigada per això a perdre la 
seva immortalitat i a ser expulsada 
del Walhala, el palau dels Déus que 
Carsen identifica amb els pocs privi
legiats d’aquest món. «La valquíria és 
l’obra més directa, la més clara i la 
més emocional de tot el cicle», va dir 
el director canadenc. El missatge del 
compositor i llibretista segueix ple
nament vigent: «Wagner mostra la 
capacitat destructiva del poder». Res
pecte a la càrrega ecològica, va afe
gir: «Des que vaig començar L’anell del 
nibelung fa 15 anys la situació ha anat 
a pitjor. Per això la naturalesa desa
pareix d’escena».
 La seva aposta artística no és de 
les que més perjudiquen els cantants 

però «està al límit», va dir ahir Albert 
Dohmen, el Wotan del primer repar
timent. L’experimentat baixbaríton 
es va queixar que les escenografies 
massa obertes «més preocupades per 
la il·luminació», no tenen en compte 
la importància d’una bona caixa es
cènica. Això obliga els cantants a tri
plicar els esforços per projectar la se
va veu i superar l’orquestra, una co
sa per si mateixa ja complicada amb 
Wagner, amb una obra que és un au
tèntic tour de force. «Per a mi el més im
portant d’una òpera és explicar una 
història i no aquelles provocacions 
inútils de directors d’escena per om
plir el seu ego», va dir. Va aclarir, pe
rò, que no és el cas de Carsen: «Ell té 
un gran respecte per la música». H

primera jornada de La tetraLogia wagneriana

33 El tenor Klaus Florian Vogt i la soprano Anja Kampe, ahir, en l’assaig del primer acte de ‘La valquíria’. 
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Un gran repartiment 
amb Irene Theorin, Albert 
Dohmen, Klaus Florian 
Vogt i Anja Kampe 
estrena dilluns l’obra
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Si quedava algun dubte que els 
dijous són els nous divendres, 
l’actuació de Crystal Fighters al 
Sant Jordi Club, dins del Guitar 
Festival BCN, el va eliminar. Va 
començar una mica abans de les 
21.30, però el paisatge es va con
vertir de seguida en un festival es
tiuenc en l’últim acte de la seva 
última jornada: deliri general i 
samarretes fora i vasos de cervesa 
volant d’un costat a l’altre.
 Aquesta banda londinenca 
amb passió per la cultura basca 
–el directe s’inicia amb una exhi
bició de txalaparta– sol generar 
aquests rampells. La seva combi
nació d’electrònica tribal i pop 
funciona, se suposa, millor en viu 
que en disc. Però el material de 
Star of love (2010) i Cave rave (2013) 
va sonar ahir a la nit amb menys 
matisos i, potser, capacitat infec
ciosa que en la versió gravada.

RASCADES DE GUITARRA GRUIXUDES / 
Crystal Fighters són amics de la 
melodia. Solen basarse en estruc
tures clàssiques i saben aprofitar 
una bona tornada quan la troben. 
Però dijous era difícil entreveure 
les veus d’Eleanor Fletcher i Nila 
Raja (que aporten el factor feme
ní i sensual) enmig de l’enfiladis
sa de percussions, rascades de gui
tarra gruixudes… Aquesta música 
per ballar no trobava el groove.
 El paisatge va millorar a la rec
ta final, sobretot en el cas dels te
mes més antics –és un tòpic pe
rò sí: el primer disc era millor–, 
encerts com I love London i Xtatic 
Truth. Però fins i tot llavors el vo
lum era tan eixordador que impe
dia el gaudi complet . H

  

Una ‘rave’ 
d’entre 
setmana
CrÒniCa Crystal 
Fighters sacsegen 
el Sant Jordi Club


