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Liceu
en fuga

E
l Liceu ha iniciat el curs amb
molt bona nota. La càlida aco-
llida de La Traviata de David
McVicar es prolonga amb

aquesta Arabella de Christof Loy que
promet ser un dels plats exquisits de la
temporada. Gràcies a l’acord amb el nou
festival Suite, al GranTeatre podrà com-
petir amb altres capitals la nit de Cap
d’Any, quan està prevista l’actuació de
Woody Allen. I aquí tenim les adminis-
tracions assumint per fi –amb certa estri-
dència en el cas del Govern de Rajoy–
una part substancial del deute. Estaria
bé que ara afrontessin un doble repte:
afavorir polítiques que acostin l’òpera al
públic amb menys recursos i articular
d’una vegada un discurs que sostingui
que disposar d’un teatre líric de primera
categoria és un incentiu per a l’econo-
mia de tota la ciutat. Que beneficia a
tots, fins i tot als qui detesten aquesta
manifestació artística que ha evolucio-
nat relativament poc des del segle XVII.
Són ara els melòmans els que han de

respondre. En principi, pel bon aspecte
que presenta el teatre al principi de les
representacions d’aquesta òpera de Ri-
chard Strauss, es diria que ho fan amb
entusiasme. I això és en definitiva el que
compta. El pati de butaques s’omple per
assistir a un muntatge que, si bé no és
trencador, sí que s’allunya dels esque-
mes més fàcils i comercials.
Una altra cosa és la recta final de les

funcions. Molts dies, després de l’últim
entreacte i malgrat l’emoció de la trama,
la platea es queda delmada. Dijous pas-
sat, després del segon descans (unes du-
es hores i 40 minuts després de l’inici),
les dues primeres files van aparèixer
gairebé buides; en alguns dels pocs se-
ients ocupats l’espectador dormisqueja-

va. I això que l’obra entrava en el seu
punt culminant! Amb unes melodies
amenes i reconeixibles i una escenogra-
fia amable la peça es dirigia cap al seu
clímax: arribava l’hora de saber si la bo-
nica Arabella mantindria la seva paraula
d’entregar-se al rude però enamorat
Mandryka o si, al contrari, tornaria a la
seva vida de reina del ball.
Pitjor que les tos o les escurades de

coll (per a què serveixen, si se suposa
que el públic no canta?) és la deserció
d’espectadors en l’últim acte. La imatge
des de l’escenari deu ser desoladora. Se-
gur que entre ària i ària els artistes es
pregunten què estan fent malament. No
estem a l’altura com a cantants? No por-
tem roba prou sexi? Serà una heretgia in-
terpretar una comèdia en una plaça tan
presumptamentwagneriana com aques-
ta? O és que el català va a dormir sempre
aviat per aixecar-se ben d’hora i constru-
ir així un país imparable? I per què
aplaudeixen drets mentre marxen pel
passadís, sense esperar asseguts fins al
final? Potser tot es perquè el ritme fei-
xuc de l’òpera encaixa malament en els
nostres horaris d’avui. Ara,més que gau-
dir de la cultura, es porta poder dir que
has gaudit d’ella. Al museu i als teatres. I
per a això no és obligatori aguantar fins
al final del tercer acte.
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La contaminació de l’aire i les emis-
sions de gasos hivernacle procedent
de les més de 10.000 grans instal·laci-
ons industrials d’Europa tenen un cost
mínim estimat en 59.000milions d’eu-
ros a l’any, encara que possiblement as-
soleixen els 189.000 milions. Així ho
indica una avaluació que ahir va fer pú-
blica l’Agència Europea deMediAmbi-
ent (AEMA) referida al 2012. Espanya
ocupa la vuitena posició al rànquing
de països europeus atenent els danys
sanitaris ambientals ocults generats
per aquestes plantes.
La contaminació de la gran indús-

tria té un cost econòmic per a Europa
(la UE més Suïssa i Noruega) equiva-
lent al PIB de Finlàndia o a la meitat
del PIB de Polònia. És el preu dels im-
pactes que causen les centrals tèrmi-
ques de carbó o lignit, refineries o in-
dústries amb grans processos de com-
bustió (encara que l’economia tradicio-
nal no ho considera).
L’estudi quantifica aquests impac-

tes traduint en clau econòmica les
morts prematures, les despeses d’hos-
pitalització, els dies de feina perduts,
els problemes de salut, els danys en
edificis i fins i tot la reducció de les co-
llites agrícoles. En concret, s’analitzen
els efectes dels diversos contaminants
i gasos (diòxid de sofre, òxids de nitro-

gen, partícules, amoníac, compostos
orgànics volàtils, CO2...). “Les estimaci-
ons es basen en estudis epidemiolò-
gics. Se sap, per exemple, quants anys
es redueix l’esperança de vida per ca-
da increment de les concentracions de
cada contaminant”, explica Xavier
Querol, investigador del CSIC.
De les 30 plantes que causen els

danysmés importants, 26 són instal·la-
cions de generació d’energia alimenta-
des principalment per carbó i lignit i
ubicadesmajoritàriament a Alemanya,

Polònia, Bulgària i el Regne Unit. La
meitat dels danys l’ocasiona l’1% de to-
tes les plantes, apunta l’informe.
“Mentre tots ens beneficiemde la in-

dústria i de la generació d’energia,
aquesta anàlisi mostra que les tecnolo-
gies utilitzades per aquestes instal·laci-
ons comporten costos ocults en la nos-
tra salut i en el medi ambient”, diu
Hans Bruyninckx, directora executiva
de l’AEMA. “Però la indústria és no-
més una part de la imatge. Altres sec-
tors, principalment el transport i l’agri-

cultura, també contribueixen a la mala
qualitat de l’aire”.
Cinc plantes espanyoles apareixen

en la llista de les cent més contami-
nants: la tèrmica d’Andorra, a Terol
(posició 61); la central d’Escucha, a
Terol (85); la tèrmica Litoral
d’Almería (88); la lleonesa Composti-
lla, en Cubillos del Sil (95), i la refine-
ria de Repsol a Tarragona (97). Els im-
pactes ocasionats per les plantes indus-
trials van comportar a Espanya un
cost xifrat entre els 19.289 i els 41.913
milions entre el 2008 i el 2012.
Malgrat tot, l’AEMA subratlla la dis-

minució de la contaminació en aques-
tes plantes de combustió, gràcies a la
implantació de la nova directiva per a
les grans plantes de combustió que va
entrar en vigor el 2008. L’eficiència
energètica i la crisi també han influït
en aquesta millora.
“La pol·lució generada per les grans

plantes de combustió energètica s’ha
reduït; però ara l’assignatura pendent
són les instal·lacions de mida mitjana”
(de 1 MW a 50 MW), diu Xavier
Querol. Aquest expert explica que, grà-
cies a la nova directiva, els nivells de
diòxid de sofre en les tèrmiques s’han
reduït a una desena part en relació
amb els dels anys noranta; però “enca-
ra acumulem retard en la introducció
de la tecnologies per eliminar els òxids
de nitrogen en les grans plantes”, afe-
geix Querol.c
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Sorprèn veure que fins i tot
en muntatges brillants com
‘Arabella’ hi ha espectadors
que deserten abans del final

]L’Associació Transhumància i
Naturalesa i l’Institut Smithso-
nian d’Investigacions Tropicals
han rebut els premis a la Conser-
vació de la Biodiversitat de la
Fundació BBVA. Jesús Garzón,
president de l’Associació Tranhu-
mància, rep el premi per les seves
dues dècades de feina en la recu-
peració de la transhumància i la
ramaderia extensiva a Espanya, la

qual cosa ha contribuït “al mante-
niment de nombrosos hàbitats
naturals que es degradarien o
perdrien sense el pasturatge”.
Roberto Ibáñez, de l’Institut
Smithsonian a Panamà, va reco-
llir el guardó pels èxits en el pla
per pal·liar l’extinció dels amfibis
amb “un projecte pioner de gran
solvència científica que combina
la preservació en captivitat i la

investigació en camp i laborato-
ri”. En Difusió del Coneixement i
Conscienciació en Conservació, el
premiat va ser el periodista Ja-
vier Gregori. “Compartim la visió
que el coneixement, la ciència i la
tecnologia són indispensables per
avançar cap a un futur millor,
amb una naturalesa més sana”, va
dir Francisco González, president
de la Fundació BBVA.
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