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D
e Charleston a So-
weto. De la pobre-
sa, la violència i la
discriminació d’un
barri marginal ne-

gre dels Estats Units dels anys
vint, a la pobresa, la violència i
l’apartheid d’un enorme suburbi
sud-africà dels anys setanta. Un
canvi d’ambientació que no és un
simple caprici del director d’esce-
na, en aquest cas de la directora,
Christine Crouse, sinó que és
una decisió visceral, orgànica. La
companyia que des d’avui i fins al
19 de juliol representa al GranTe-
atre del Liceu l’òpera de George
Gershwin Porgy and Bess és sud-
africana. I molts dels molts can-
tants que la formen han crescut
als townships, els guetos, les ciu-
tats suburbi del seu país, en cir-
cumstàncies semblants, assenya-
laven ahir, a les dels protagonis-
tes de l’obra de Gershwin. Les
drogues, la violència, la pobresa,
explicaven, “eren la vida normal,
la vida diària”.
Sens dubte, es tracta d’un grup

excepcional. I amb el qual el Li-
ceu, atès que l’espectacle queda
fora d’abonament, està fent una
promoció mai no vista. Han pro-
tagonitzat flashmobs amb els
seus intèrprets al centre deBarce-
lona, i diumenge els cantants ofe-
riran un concert de gospel gra-
tuït a Santa Maria del Mar a les
12.45 hores. Al Liceu esperen
queuna òpera d’aquestamena, vi-
va, vibrant, plena de color i ball,
sigui capaç d’atreure audiències
“que tenen un cert respecte a
l’òpera però els agradaria veu-
re’n una”. “Pot servir per trencar
el gel”, explicava ahir Agustí
Filomeno, director de màrque-
ting del Gran Teatre.
De fet, amb aquesta obra el Li-

ceu ha engegat un nou programa
anomenatSeient secretque ven al-
gunes entrades de cada funció,
en aquest cas 25, a 20 euros. Són
entrades que estan distribuïdes
per tot el teatre, fins i tot per la
platea, i per tantmoltmés cares, i
el comprador no en sap la ubica-
ció exacta fins 48 hores abans de
la funció. Un programa que tam-

bé va orientat, va dir Filomeno, a
“donar entrada a nous públics”.
Deben segur que els que s’atre-

veixin a trencar el gel amb Porgy
and Bess veuran un espectacle
poc habitual. La història, esclar,
continua sent una història
d’amor entre l’invàlid, bo i gene-
rós Porgy i la desvalguda i drogo-
addicta Bess, que té un proxene-
ta, Crown, i que és temptada per
un traficant de cocaïna, Spor-
tin’Life, a esnifar la felicitat.
Amor, assassinats, pobresa i
grans cançons com Summertime
travessen una peça que en el seu
moment va patir acusacions de
retrat racista. Però tot això es bar-
reja ara amb Sud-àfrica, d’on pro-
vé el muntatge, concretament de
l’Òpera de Ciutat del Cap, el cor
de la qual actua al Liceu. Una bar-
reja inevitable. Al cap i a la fi, la
directora escènica, Crouse, apro-
fundeix en la idea de les semblan-

ces entre aquell Charleston de
l’òpera de Gershwin i el Soweto
dels setanta, on també hi havia
una tradició de jazz, on la música
formava part de tots els aspectes
de la vida i també hi havia uns
gàngsters –tsotsis– que es vesti-
en com els seus ídols del Holly-
wood clàssic. Uns suburbis on la
religió –arribada dels EUA, com
l’Església sionista– era el refugi
de molts.

Portar a Sud-àfrica aquesta òpe-
ra on Gershwin barreja músiques
que van del jazz a l’atonalitat o el
verisme “dóna més vida i profun-
ditat a l’obra”, diu la cantant
Philisa Sibeko, que defineix Porgy
andBess com “una història d’espe-
rança i protecció”. Una història,
conclou Crouse, amb veus africa-
nes, “diferents de les europees,
que emanen passió en escena, pla-
er i honestedat que encara em fan
posar la pell de gallina anys des-
prés d’haver-la estrenada”.c

Un moment dels assajos de Porgy and Bess ahir al Liceu

ElLiceu es fa accessible per a les persones sordes

XAVIER GÓMEZ

El Liceu vol aprofitar
aquesta òpera
per atreure públics
als quals el gènere
fa “respecte”

]Un somni. Així van definir
ahir els responsables de les
associacions de persones sor-
des que les òperes i concerts
del Liceu siguin accessibles a
partir d’ara per a les perso-
nes amb discapacitat auditi-
va. Un pas més, van subrat-
llar, per aconseguir que el
seu col·lectiu pugui partici-

par plenament en la vida soci-
al. Gràcies a la instal·lació al
Gran Teatre d’un bucle mag-
nètic, les persones amb audiò-
fons i implants coclears po-
dran sentir les representaci-
ons amb molt millor so. El
bucle ho possibilita en espais
on el soroll, la distància o la
presència de diversos interlo-

cutors ho dificulten. El pro-
jecte ha estat una iniciativa
de Fiapas, la Confederació
Espanyola de Famílies de
Persones Sordes, ha costat
40.000 euros i ha estat possi-
ble implantar-lo al Liceu grà-
cies a l’Obra Social La Caixa,
la Fundació Vodafone i la
Fundació ONCE.

El Liceu presenta una vibrant versió de l’òpera jazz
de George Gershwin a càrrec d’una gran companyia sud-africana

‘PorgyandBess’
a l’apartheid
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Mariona Carulla, l’actual presi-
denta de l’Orfeó Català, i PauDu-
ran, l’extresorer de la institució,
van presentar ahir les seves res-
pectives candidatures a les elecci-
ons que decidiran la junta directi-
va del Palau de la Música, el prò-
xim 24 de juliol.
L’acte –que tornarà a repetir-

se el dia 16– va tenir lloc ahir a la
sala d’assajos de l’Orfeó Català
davant una escassa presència de
socis i sense quehi hagués cap de-
bat entre els dos candidats.
Carulla, que porta com a vice-

president primer Àlex Robles Fi-
tó i de vicepresident segon el di-
rector d’orquestra Antoni Ros
Marbà, va defensar la seva gestió
comunmodel d’èxit, que s’ha tra-
duït tant en la bona salut econò-
mica com en l’augment del nom-
bre de socis.c

Carulla iDuran
expliquen les
sevespropostes
per a l’Orfeó


