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Cultura i Espectacles
15 anys de la reobertura del Liceu

“Liceu de tots.” Aquest
era el lema que va animar
la reconstrucció del Gran
Teatre del Liceu després
de l’incendi que el va des-
truir totalment el 1994.
“Tots som Liceu” és la no-
va consigna que marcarà
la celebració –l’actual
temporada 14/15– del
quinzè aniversari de la
reobertura del teatre,
el 7 d’octubre de 1999
amb Turandot: “Necessi-
tem recuperar l’optimis-
me i la mirada de futur,

l’esperit del 94, en què
arran de l’incendi tot-
hom va sumar esforços
per fer possible el Liceu”,
afirma Roger Guasch, el
director general.

Amb la mirada fixada
no només en el passat, si-
nó també en el futur, i amb
una clara vocació d’apro-
par-se a la ciutadania, el
Liceu ha programat una
sèrie d’actes per comme-
morar l’efemèride, entre
els quals destaca la partici-
pació, per primera vegada,
de l’Orquestra Simfònica i
el Cor del Gran Teatre del
Liceu a les festes de la Mer-

cè. El dia 24 oferiran un
concert gratuït a l’avingu-
da de la Catedral. “La nos-
tra idea és que aquest con-
cert es repeteixi cada
any”, va explicar Guasch
durant una vetllada de ce-
lebració al Liceu, una par-
ticipació, d’altra banda,
que se suma al concert
que ofereix també l’OBC
per la Mercè i que ajuda a
apropar la música clàssi-
ca a la ciutadania.

Abans, però, dilluns 15,
el Liceu serà el marc de la
gala Catalunya aixeca el
teló, en agraïment als tea-
tres privats de la ciutat

que van possibilitar que
l’activitat artística del Li-
ceu tirés endavant men-
tre es duien a terme les
obres de reconstrucció.

En aquesta gala els teatres
privats presentaran les
seves temporades.

Tot i que la temporada
del Liceu comença diu-
menge 14 amb Il barbiere
di Siviglia, la inauguració
oficial serà el 14 d’octubre
amb la nova producció de
La traviata, de David
McVicar, que va recollir un
gran èxit amb la posada en
escena d’Agrippina el curs
passat. Per commemorar-
ho s’editarà un programa
de mà especial.

El dia 2 de novembre, i
en agraïment al barri de
Ciutat Vella que, tal com

va recordar Guasch, “va
patir durant cinc anys les
obres del Liceu, carrers ta-
llats i camions amunt i
avall”, el Cor del Liceu ofe-
rira un concert a la basílica
de Santa Maria del Pi. Els
beneficis es destinaran a
la reconstrucció del tea-
tret infantil/juvenil que
es troba a la mateixa basí-
lica i amb el qual el Liceu
manté un vincle especial,
ja que el va construir i dis-
senyar el 1963.

Amb vista a l’any vi-
nent, i paral·lelament al
Concurs Viñas, el Liceu
organitzarà una gala líri-
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L’orquestra del teatre participarà per primer cop a la Mercè amb un concert, i al
juliol es retransmetrà una òpera a la platja, en una temporada commemorativa

Com l’au fènix
El Liceu afronta
una nova
temporada amb
l’equip directiu
totalment
renovat
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Engrescats amb la
nova etapa al Liceu

L’APUNT sèrie de professionals il·lusionats per tirar endavant el
teatre. El gran interrogant és ara veure quines són les
fílies i fòbies de la nova directora artística, Christina
Scheppelmann, i creuem els dits perquè no s’oblidi de
la dansa, que any rere any va minvant en la programa-
ció. Per veure el fruit del seu treball, caldrà esperar,
però, ben bé fins a la temporada 2016/17.Valèria Gaillard

Capejant la crisi, el Gran Teatre del Liceu enceta una
nova etapa plena de bons auguris arran de la celebra-
ció del 15è aniversari de la reobertura. Per començar,
una temporada que inclou, entre d’altres, l’estrena de
la nova producció de La Traviata de David McVicar,
que, si està tan encertat com a Agrippina, promet
molt. I per seguir, l’organigrama renovat amb tota una

Andrés Lima porta l’espe-
rit de Lou Reed al Romea
amb l’espectacle musical
Des de Berlín, amb el qual
Borja Sitjà s’estrena com a
director artístic del teatre
barceloní. Definit per Li-
ma, exdirector de la com-
panyia Animalario, com
“un poema audiovisual”,
l’obra s’inspira en el de-
pressiu àlbum de Lou
Reed (Berlin, del 1973) i té
Nathalie Poza i Pablo Der-
qui com a protagonistes.

Sexe, mort, autodes-
trucció i suïcidi confor-
men l’eix temàtic d’aquest
disc, que parla de la histò-
ria d’amor de dos perso-
natges, Caroline, una
prostituta drogoaddicta, i
Jim, un proxeneta mal-

tractador. Va ser amb la
intenció, segons Sitjà, de
treballar “en la manera
d’enfocar l’art” de Lou
Reed que el Romea va de-
manar a tres escriptors de
tres generacions diferents
–Juan Villoro, Juan Caves-
tany i Pau Miró– que en-
viessin escenes inspirades
en l’àlbum per construir
l’espectacle. Partint de les
escenes enviades pels tres
autors, Lima va afegir al-
guns textos i va construir
la dramatúrgia de l’obra,
que és en castellà.

“Igual que Lou Reed de-
ia que només feia rock-
and-roll i que l’important
era fer-ho des del cor,
aquesta obra s’ha d’esco-
metre de la mateixa ma-
nera, des del cor”, va dir Li-
ma en la presentació del
muntatge la setmana pas-

sada al Romea. “Lou Reed
era un poeta, a més d’un
músic, i per aquesta raó
hem afrontat l’espectacle
d’una manera poètica.”

Amb un llit de matri-
moni com a element escè-
nic central i la projecció
de vídeos i textos al·legò-
rics, Des de Berlín apa-
reix davant de l’especta-

dor com “un poema vi-
sual” que, en paraules del
director, “no defuig la mi-
rada cap al costat salvat-
ge i fosc de la vida, perquè
en definitiva estem da-
vant una història comple-
ta plena de tragèdia i co-
mèdia”. Per l’actriu Nat-
halie Poza, l’espectacle és
difícil de definir: “Cada
dia tinc més clar que és un
treball poc intel·lectual,
en el que ja només cap
llançar-se a l’abisme”.

Els arranjaments musi-
cals per a l’obra han anat a
càrrec de Jaume Manresa,
exteclista del grup mallor-
quí Antònia Font. Després
de fer temporada al Ro-
mea fins al 19 d’octubre,
Des de Berlín es represen-
tarà a València i posterior-
ment durant cinc setma-
nes a Madrid. ■

Un ‘poema visual’ basat en el disc més dramàtic de
Lou Reed inaugurarà demà la temporada del teatre

Des de Berlín
fins al Romea
Redacció
BARCELONA

Nathalie Poza i Pablo Derqui protagonitzen ‘Des de Berlín’ ■ ROMEA

L’espectacle
el dirigeix
Andrés Lima i
té arranjaments
musicals de
Jaume Manresa

ca amb el títol provisio-
nal de Nous valors, no-
ves veus. Tindrà un ca-
ràcter benèfic i la volun-
tat de potenciar els joves
talents del cant.

Clourà els actes de com-
memoració la retransmis-
sió a la platja d’una de les
funcions de La traviata al
juliol. “Hem volgut recupe-
rar aquesta idea i ampliar-
la a altres punts del terri-
tori, i per això ara es dirà
Òpera a la Fresca.” A més,
l’orquestra i el cor partici-
paran en l’enregistrament
del disc de La Marató de
TV3, dedicada a la investi-
gació de les malalties del
cor. Una altra de les nove-
tats és la publicació d’una
nova revista, Obertura, un
bimensual que substituirà
l’actual full informatiu.

“Primer ens vam plan-
tejar no fer res per l’ani-
versari, però és el moment
de començar coses noves i
per celebrar-ho ens hem
posat dos condicionants,
l’austeritat i la senzillesa”,
deia el director, conscient
que recuperar l’esperit

optimista del 94 és difícil:
“La situació és clar que no
és la mateixa.”

Un equip renovat
El Liceu afronta aquesta
temporada commemora-
tiva en un moment de
molts canvis interns. Per
començar, el director ge-
neral, Roger Guasch, que
va assumir el càrrec no fa
ni un any; la nova direc-
tora artística, l’alema-
nya Christina Scheppel-
mann, recentment incor-
porada; una nova directo-
ra adjunta, Leticia Mar-
tín, que es va presentar
en la vetllada, i un nou di-
rector del cor, el vienès
Peter Burian, que substi-
tueix des del juliol el mes-
tre Basso, fitxat a l’Òpera
Nacional de París.

Més canvis, aquest cop
en la composició de l’or-
questra: Josep Pons, l’ac-
tual director musical, des-
prés de veure com li retalla-
ven el nombre de músics fa
dos anys, va anunciar sa-
tisfet que el 2015 s’obriran
catorze places. ■

El Liceu després de
l’incendi i en una
imatge del 2008
■ ROBERT RAMOS /

GABRIEL MASSANA


