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En sintonia. Tot en el Gran Tea-
tre semblava ahir confluir en una
mateixa direcció: la d’una certa
cadència tardoral. El públic, amb
aquesta mirada febril causada
per la sobtada baixada de tempe-
ratures, s’endinsava en una Tra-
viata especialment realista, en la
qual les cortesanes no es creien
tan duquesses, la il·luminació i el
cortinatge tenyien de tragèdia
qualsevol amor i la tísica dama
de les camèlies commovia fins a
l’extenuació. Molt digna tardor
en una Catalunya en què el pro-
cés acabava de prendre la se-
güent sortida de l’autopista i el Li-
ceu semblava recuperar el seu pa-
per catalitzador de les inquietuds
de la societat barcelonina.
Ahir es va donar cita al teatre

de la Rambla tota la classe políti-
ca catalana. No hi va faltar ningú.
Artur Mas presidint; l’alcalde
Xavier Trias; la delegada del Go-
vern, María de los Llanos de Lu-

na, galantment acollida per Jo-
quimMolins, president de la Fun-
dació del Gran Teatre (noti’s que
era l’única dona amb càrrec), en
presència del tinent general Ri-
cardo Álvarez-Espejo, de la Ins-
pecció General de l’Exèrcit, és a
dir, del Ministeri de Defensa... I
bé, el conseller FerranMascarell;
el de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila; el de Justícia, Germà
Gordó; el president del grup So-
cialista, Miquel Iceta; el secretari
general de la Presidència, Jordi
Vilajoana; el president del Tribu-
nal Superior de Justícia, Miguel
Ángel Gimeno; l’expresident del
Parlament Joan Rigol... I encara
més: el regidor Jaume Ciurana;

el primer tinent d’alcalde,
Joaquín Forn; el president de la
Diputació, Salvador Esteve, i el
de l’Audiència Provincial de Bar-
celona, Pablo Llarena.
Nodrida representació en data

assenyalada –el 15è aniversari de
la reobertura del Liceu després
del dramàtic incendi del 1994– i
en òpera assenyalada, aquesta
Traviata amb la qual plorava
Julia Roberts a Pretty woman
–valga’m Déu– i que agrada als
habituals i als aliens al gènere.
De fet, l’equip de comunicació
del teatre va demostrar el poder
de convocatòria que té aquest
Verdi en convidar rostres cone-
guts no només de la cultura, sinó
de l’esport i la societat en gene-
ral. Hi havia des del president
del FCBarcelona, Josep Maria
Bartomeu, o el secretari de la
UGT, Josep Maria Álvarez, fins
a gent del tennis comAlbert Cos-
ta, del bàsquet –el llarg Roberto
Dueñas–, o del teatre, com
Mercè Sampietro, Emma Vi-
larasau, Josep Maria Pou, Enric
Majó, o Paco Mir i Carles Sans
del Tricicle... O Lluís Pasqual i
Carlus Padrissa.
Era lògic veure en aquesta nit

de gala una maquíssima Ainhoa
Arteta. Fins i tot veure el presi-

dent d’Abertis, Salvador Ale-
many, el de la Cambra de Co-
merç, Miquel Valls, Sixte Cam-
bra, president del Port de Barce-
lona, o fins i tot el propietari de
Mango, Isak Andic. Però resulta-
va més gratament inesperat veu-
re pels passadissos la nedadora
Gemma Mengual o el bailaor
Rafael Amargo...
El Liceu surt per fi al model

glamurós d’estrenes operístiques
que exploten altres teatres lírics
europeus o dels Estats Units. Ho
fa tímidament, i només perquè es
tracta d’una gala de rentrée en un
any assenyalat. Perquè en aques-
ta època d’austeritat, retallades i
crèdits renegociats, la direcció
del teatre és reticent a explotar la
idea del glamur, aquest concepte
aspiracional tan associat a lesmo-
quetes i les tapisseries liceistes, i
que precisament en època de va-
quesmagres revitalitza l’ambient
i atreu públics. Alguna cosa s’ha
de coure en el Liceu perquè la
gent no vulgui perdre-s’ho.
I ahir s’hi coïa, efectivament.

El Liceu bullia com fa temps que
no ho feia: a la platea, a les llot-
ges..., al tercer, quart i cinquè pi-
sos... La societat des de tots els
seus angles es donava cita en el
Liceu de tots. I quan després del
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Més que “un home que se’n va”,
això d’en Villatoro seria l’etern
retorn, no?

Rajoy acabarà demostrant a ulls
del món que tota iniciativa
democràtica a España és
considerada una desobediència

A mi, tants Dies Històrics m’estan
petant la bateria de l’iPhone i
el consum de dades, President.

Oriol de Balanzó Periodista

No me llames consulta, llámame
Lola.

#tuitsdecultura Anna Ballbona Periodista
@Aballbona

Francesc Bellmunt Director de cinema

famós brindis de La Traviata, en
el primer acte, el jove Alfredo de
Germont (el tenor debutant Char-
les Castronovo) va cantar amb la
seva estimada, la cortesana Vio-
letta Valéry (la soprano Patrizia
Ciofi), el conegut duo “Un dì feli-
ce, eterea” –aquest que va fer plo-
rar la pretty woman en persona–,
tothom va semblar que se sentia
com a casa, en aquest univers
sonor compartit, llenguatge de
profans i entesos.
Pàlpit de l’univers, de tot l’uni-

vers, / Misteriós, misteriós i orgu-
llós, / tortura, tortura i delícia /
tortura i delícia, delícia del cor...
cantava el guapo Castronovo. Al
que va seguir la tan cèlebre ària

de Violetta, “E strano... sempre li-
bera”, amb una Ciofi encara en
escàs vigor però que va merèixer
un espontani aplaudiment. Ciofi,
Castronovo i el baríton Vladímir
Stoiànov en el paper de pare es
van emportar els llorers al final
d’una òpera en què el director d’es-
cenaDavidMcVicar va treure par-
tit d’una posada en escena nua, fos-
ca i intimista, jugant en diversos ni-
vells de profunditat a partir de les
transparències... ambmolta classe.
L’orquestra, com el cor, va estar
molt ben aprofitada pel mestre
Evelino Pidò. Brindem, doncs.c

@f_bellmunt
Marc Pastor Escriptor
@DoctorMoriarty@orioldebalanzo

www.lavanguardia.com

LLEGIU L’ENTREVISTA AMB EL DIRECTOR
D’ESCENA DAVID MCVICAR A

Les retallades no arriben al Co-
vent Garden, i menys a les nits
d’estrena. No poden fer-ho
quan les entrades de platea per
veure actuar els millors tenors
i sopranos del moment freguen
els 300 euros. La Royal Opera
House deLondres és profunda-
ment darwiniana, creu en la se-
lecció natural de les espècies,
en aquest cas els aficionats a
l’òpera. Però ho mostra d’una
manera subtil, com són les rela-
cions de classe en aquest país.
Els bitllets són encara més cars
del normal en els vespres de ga-
la, i només els paguen els qui
poden, que a la capital anglesa
sónmolts.Més jaquetes deMc-
Queen i Boateng, més vestits
de Prada i Stella McCartney, i
menys carmanyoles per fer el
berenar sopar asseguts a les es-
cales durant el descans, encara
que de tot hi ha a la vinya del
senyor. I a qui no li arribin els

quartos, que segueixi la repre-
sentació en els cinemes, o en
una pantalla gegant amb patro-
cinador (encara que no Qatar)
instal·lada a la plaça. Si hi va
Isabel II, Carles o algun altre
membre de la família reial, tota
la sala construïda canta el Déu
salvi a la reina. Però en qualse-
vol cas hi ha l’ambient de les
grans ocasions, amb el who is
who de la societat intel·lectual
londinenca (polítics, execu-
tius, actors, directors...), molta
limousina, taxis clàssics negres
i res de minicabs. I, al final, el
judici en general generós d’una
audiència entregada, rams de
flors per a les artistes i possible
esbroncada per als responsa-
bles de la posada en escena, si
és massa arriscada.
Però al glamur només hi te-

nen accés els qui han pagat per
ser-hi. La premsa no informa
de qui hi ha anat i qui no, de si
s’hi ha vist la princesa Caterina
o el primer ministre David Ca-
meron. Això seria massa vul-
gar. El que es prioritza és la
subtilesa.c

Amb 420.000 espectadors
(2011) per a la lírica i 331.000
per al ballet, l’Opera de París pot
prescindir de famosos. L’última
vegada que va atreure paparazzi
va ser el 13 de juliol del 1989
quan Mitterrand va inaugurar
l’Opera Bastille. Els seus més de
250.000 abonats –uns 180 viuen
a Catalunya–, una mitjana del
93% d’ocupació i taquilla de 60
milions d’euros/any, garantei-
xen, ja, el 45% del pressupost.

L’espectador habitual veumo-
dificar-se l’ocupació de les pri-
meres files al ritme dels canvis
de govern i de responsables de
la cultura i la música.

El director comercial i de
desenvolupament, Jean-Yves
Kaced, té una quota per als tres
mil membres d’Arop, mecenes
de l’Opera de París, els quals, a
més de la retallada fiscal del
60% del donatiu, gaudeixen de
quatre gales anuals. Sense obli-

dar el centenar d’entitats del
club d’empreses –d’Airbus a
LVMH–, amb algunes files i llot-
ges, barra privada a l’entreacte i
sopar final. Uns i altres, vestit
fosc i vestit de còctel.
Una altra cosa és el ballet,

ambpadrins comDomPérignon
o The American Friends of the
Paris Opera & Ballet, mecenatge
llançat el 1984 als Estats Units
per finançar intercanvi de balla-
rines (ns). Ara tenen unmoment
dolç, amb el nou director del cos
de ball, Benjamin Millepied, el
qual va deixar a Amèrica la seva
companyia pròpia, L.A. Dance
Project, però va arribar amb la
seva esposa, Natalie Portman.

Tot i que amb el 97% d’ocupa-
ció tenen encara menys proble-
mes que la lírica per omplir la sa-
la, pot ser que els 36 anys del ba-
llarí rebaixin en part l’edatmitja-
na i l’imant de l’actriu realci el
glamur. Alguna cosa d’això va
deixar entreveure la seva prime-
ra estrena, Balanchine/Millepied,
el 10 de maig, que va sumar con-
vidats de l’escenògraf, l’exmodis-
ta estrella Christian Lacroix.c
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Ciofi, Castronovo
i Stoiànov, els més
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minuts d’aplaudiments
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El mestre Pidò treu el
millor de la Simfònica
del Liceu, també
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Escena vibrant.
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