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Alta tensió 
a València
CRÒNICA El públic culpa els polítics del 
relleu a l’Orquestra del Palau de les Arts 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

C
ommoció al Palau de les 
Arts després de dues me-
morables nits d’òpera. Di-
mecres a la nit la conselle-

ra de Cultura i portaveu del govern 
de Fabra, María José Català, va ser so-
norament escridassada durant la re-
estrena de Turandot. Xiulets i crits de 
«fora» i «dimissió» van inundar la sa-
la. L’aparició de Zubin Mehta va ser 
acollida, en canvi, amb bravos i peti-
cions que continués al capdavant de 
l’orquestra. 
 Una pluja d’octavilles, amb lemes 
com Polítics inútils  i Mestre, quedi’s van 
inundar la platea. El públic acabava 
de dictar sentència sobre el conflic-
te creat per la renúncia del director 
a fer-se càrrec de la direcció com a ti-
tular de la formació a causa de les in-
sostenibles retallades. Els especta-
dors es van posar drets en un dels ac-
tes per tornar a aclamar l’emocionat 
músic.

UN TERÇ MENYS DE MÚSICS /La situació és 
greu perquè la seva marxa pot acabar 
arrossegant la de destacats solistes que 
formen la columna vertebral de l’estu-
penda orquestra, reduïda en un terç 
d’efectius. Els emoluments del mestre, 
que ell es va rebaixar en més d’un 20%, 
poden ser usats com a excusa però el 
problema no és que se’n vagi sinó que 
no s’entreveu un projecte clar per co-
brir la seva funció.
 La millor demostració dels resul-
tats del seu treball es van veure en la 
magnífica versió de La forza del desti-
no de Verdi, amb una direcció mu-
sical absolutament exquisida i un 
gran repartiment encapçalat per un 
superlatiu Gregory Kunde (Don Ál-
varo) i una fascinant Liudmila Mo-
nastirska (immensa Leonora). El ma-

teix s’ha de dir de la colorista versió 
del cineasta Chen Kaige de l’obra de 
Puccini, amb Jorge de León (Calaf), 
Lise Lindstrom (Turandot) i Jessica 
Nuccio (Liu). Com a mínim quedarà 
com un bon comiat si finalment no 
hi ha marxa enrere. H 33 Una escena de l’òpera ‘La forza del destino’, de Verdi, presentada al Palau de les Arts.
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ALTRES OFERTES

COTXES COMPRES

URGE COMPRAR Turismos, furgonetas, monovo-
lúmenes, 4 x 4 y motocicletas. Paso a domicilio.
Contado máximo 9 608 495 790

URGE COMPRAR Turismos y 4 x 4.
Pago al contado. 9 670 210 727

COMPRAMOS EN EFECTIVO
coches, motos, todo terrenos y furgos.
Bruc, 160 9 670 539 999 y 934 578 486


