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Pons i l’orquestra assagen la Setena de Beethoven per al concert de dissabte

Dissabte arrenca
l’activitat simfònica
de l’orquestra al
mateix Liceu i amb
un cicle Beethoven

ÀLEX GARCIA

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Després de dos anys de silenci,
el Liceu ha posat finalment en
marxa el pla del seu director
musical, Josep Pons, per a la re-
cuperació de les vacants de l’or-
questra i el consegüent aug-
ment de la seva activitat i la
qualitat artística. Un pla que
consisteix a anar a pams i con-
vocar ja aquest novembre 14
places per a la temporada
2014-15; després set més per a
la 2015-16 i encara set més per
a la 2016-17. D’aquesta manera,
la institució preveu tornar a
una plantilla de 95 músics –“si
és que aconseguim cobrir les
vacants, ja que cal ser exigents

i no sempre trobes el que bus-
ques”, matisa Pons–. I això en
un moment en què ningú a Es-
panya no llança convocatòries i
les orquestres aprenen a funcio-
nar amb substitucions.
Pons ho veu com una notícia

“excel·lent”. I coneix l’impacte
econòmic de les primeres 14
places: havent descomptat les
substitucions que no seran ne-
cessàries, tindrà un cost de
417.000 euros. Respecte al cor,

elmestre no preveu reestructu-
rar-lo, encara que sí cobrir tota
baixa o jubilació per mantenir-
lo en les actuals seixanta veus.
El pas previ de tot aquest pro-

cés ha consistit en la firma d’un
conveni laboral que el seudisse-
nyador, el mateix Pons, qualifi-
ca d’excel·lent i modèlic. “És el
més modern de l’Estat, un con-
veni que permet créixer en acti-
vitat [un 25% o 30% més] i ser
flexibles”, diu. “Amés, incorpo-
ra la uniformitat, ningú no té
privilegis, i es deixa de funcio-
nar per serveis i col·lectius, sis-
tema que sovint feia que cobrés
fins i tot qui es quedava a casa”.
D’altra banda, la nova regla-

mentació –que arriba després
d’una dràstica reducció salarial

de la plantilla– ha tancat el difí-
cil assumpte dels drets audiovi-
suals. Aquells 350 euros en la
nòmina delsmúsics queden ara
en 150 en virtut d’un acord per
a 10 anys durant els quals se ce-
deixen els drets sense limitació
de format o abast territorial,
tot i que es continuarà rebent
un percentatge del rendiment
net de l’òpera. Lamesura supo-
sa un estalvi de dos milions
d’euros en aquesta dècada.
La primera prova que l’or-

questra ha entrat en una nova
etapa es produïa aquesta setma-
na quan a la funció de La Tra-
viata, dilluns a la nit, li seguia
un assaigmatutí del Cicle Beet-
hoven, amb el qual aquest dis-
sabte arrenca la seva activitat

simfònica. Activitat
que aquest any no
serà al Palau de la
Música, sinó al ma-
teix Liceu: amb
JosepMaria Colom,
la formació tocarà
el concert per a pia-
no i orquestraL’Em-
perador, al qual se-
guirà la Setena Sim-
fonia. Dins del ma-
teix cicle, els dies 27
i 28 de novembre in-
terpretarà la Nove-
na amb el Cor de la
Polifònica de Puig-
reig, en el marc del
Memorial Pau Ca-
sals i del programa
mundial La música
contra el treball in-
fantil que promou
l’Organització Inter-
nacional del Treball
i del qual Pons ha es-

tat nomenat col·laborador espe-
cial. El tercer concert serà al
març, amb la Cinquena, l’Ober-
tura Egmont i el Concert per a
piano núm. 4 a càrrec d’Alba
Ventura. Ah, i per Nadal el Li-
ceu acollirà per primera vega-
da un concert familiar amb Els
pastorets d’Albert Guinovart,
una cantata amb text de Jordi
Galceran que comptarà amb la
interpretació del Cor Vivaldi-
Petits Cantors de Catalunya.c

JosepPonsrecuperarà28
vacantsde lasevaorquestra
La Simfònica del Liceu arribarà als 95músics el 2017
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Amics de l’Òpera de Sabadell
obre la seva 33a temporada el
29 d’octubre a La Faràndula
amb un muntatge de Lucia di
Lammermoor de Donizetti que
viatjarà a Reus, Sant Cugat,
Granollers, Manresa, Tarrago-
na i Lleida, dins del 27è cicle
Òpera Catalunya. Li seguiran
una versió concert d’Orfeo et Eu-
ridice (28 i 30 de novembre, pel
tricentenari deGluck), i la rossi-
niana L’italiana in Algeri. Enca-
ra que el veritable repte de l’any
l’assumirà a la primavera amb

Turandot, la gegantina òpera de
Puccini que feia temps que els
teatres adherits al cicle demana-
ven, ja que les enquestes entre
el públic local indicaven que era
un títol molt apreciat.
Mirna Lacambra, presidenta

de l’associació sabadellenca, ha
tirat pel dret i ha disposat dos
repartiments. “No se m’hauria
acudit mai fer Turandot, pel vo-
lum que exigeix, la resistència
vocal, els drets d’autor que cal
pagar..., ja que Puccini la va dei-
xar inacabada”, deia la també ar-
tífex de l’Escola d’Òpera de Sa-
badell. Les deu poblacions que

integren el cicle (cal sumar Vila-
decans, Girona i Vic als esmen-
tats) gaudiran de l’òpera en les
veus de Maribel Ortega i Euge-
nia Bethencourt en el paper
principal.
Amb un 90,4% d’ocupació el

2013, el comportament del pú-
blic és encoratjador: 20.700 per-
sones van assistir a les 27 repre-
sentacions que hi va haver en
aquests municipis. Amb tot, les
estretors continuen i elsmunici-
pis no s’atreveixen a programar
els tres títols que cada any els
ofereix Sabadell. Això fa que el
Govern mantingui la retallada
del seu ajut al projecte, el pres-
supost del qual no supera els 1,1
milions d’euros. D’ells, 244.000
són de la Generalitat, 35.000 del
Ministeri i 135.227 de la Funda-
ció Banc Sabadell, que hi dóna
el seu suport des de l’inici.c

ÒperaCatalunya s’ho
juga tot a ‘Turandot’


