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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
l barítonBrynTer-
fel es va quedar de
pedra quanun via-
nant el va reconèi-
xer per un carrer
de Boston. El més

normal és que la gent comuna co-
negui divos com Plácido Do-
mingo, el desaparegut Luciano
Pavarotti o, si som molt genero-
sos, la soprano Anna Netrebko.
Però no a un fornit gal·lès amb ca-
misa de llenyataire la fama del
qual es limita sobretot a la Gran
Bretanya. Elmotiu que el seu ros-
tre de sobte sigui global és que ha
participat en òperes retransme-
ses en cinemes i cadenes de televi-
sió de tot el món. L’òpera i el ba-
llet han començat a superar la bar-
rera física dels teatres.
El que fa només cinc anys tan

sols era un experiment per als
molt melòmans –la retransmissió
d’òpera en directe a les sales de ci-
nema– avui és un fenomen impa-
rable. La distribuïdora Rising Al-

ternative, per exemple, ha exhibit
funcions a 2.700 cinemes de 44
països; la Metropolitan Opera de
NovaYork ja arriba a la 9a tempo-
rada del Met Live HD a 2.080 sa-
les de 68 països, i la Royal Opera
House distribueix els seus mun-
tatges a 1.500 sales de 40 països.
D’alguna manera, la lírica se-

gueix els passos del futbol. Igual
que els milions de seguidors del
Barça que hi ha repartits per tot
el planeta no poden permetre’s el
luxe d’assistir en directe als par-
tits, els fans de Plácido Domingo
tenenmolt difícil seguir en direc-
te les seves representacions.
En tots dos casos no es tracta

només d’un problema motivat
per la distància, sinó també de la
barrera infranquejable que per
molta gent suposen els preus de
l’òpera i el futbol. Amés d’una ter-
cera raó: l’aforament limitat de te-
atres i estadis.
Una altra cosa és el gaudi de

l’experiència. L’aficionat al futbol
s’ha acostumat a gaudir del seu es-
port a la pantalla. Fins i tot quan
assisteix a un partit en directe
sent un cert fastigueig quan no
pot veure repetit el gol que s’ha
perdut perquè estava mirant on

no tocava. El dubte ara és si una
òpera vista en una sala de cinema,
per molt bo que sigui el sistema
de so i per molta nitidesa que tin-
gui la imatge, encomana l’emoció
de les veus igual que en un teatre.
“És una experiència diferent.

Al cinema pots acostar-te als can-

tants. fixar-te amb els detalls, gau-
dir de l’expressió, dels seus dots
actorals; fins i tot pots visitar l’es-
pai que hi ha darrere de l’escena-
ri. Jo afirmo que són experiènci-
es complementàries. No es fan la
competència”. Ho afirma Kasper
Holten, director artístic de la

Royal Opera House de Londres.
Per Holten, les retransmissi-

ons permeten al seu teatre com-
partir amb el món el privilegi de
programar una òpera amb divos
com Jonas Kaufmann o Netre-
bko. “La Royal no pot viatjar a to-
tes les ciutats del món, però tenir
un públic tan ampli és un al·lici-
ent que alimenta encara més la
passió”. Pensarà una mica el ma-
teix Messi quan avui al Camp
Nou sigui conscient que l’estan
veient a mig planeta?
Coincideix en això el director

del Met. “Diria que en el 99% de
les ocasions, els cantants fan la se-
va millor funció quan saben que
els estan veient centenars de mi-
lers de persones –opina Peter
Gelb–. Ni tan sols no els importa
cantar en la funció de les 13h,
quan possiblement la seva veu no
està tan preparada, però des de
Nova York podem emetre en di-
recte per a una àrea geogràfica
enorme, que va de la costa oest
fins a Moscou i Jerusalem”.
Quan va accedir al càrrec fa

nou anys, Gelb va entendre que
“l’única manera de salvar un art
que està envellint era recon-
nectant amb una audiència més
popular. El cinema era part de
l’estratègia. “A més, es tractava
d’arribar a les escoles. Així doncs,
vam pensar en òperes amb una
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El Liceu retransmetrà
‘Norma’ el 17 de
febrer a 230 cinemes
de tot el món

Latàctica
del futbol
Les retransmissions en
directe salvaran la lírica?
La tendència indica que sí

EL COST DE L’ATURADA

“És difícil recuperar
el lideratge que tenia
el Liceu”, subratlla
Barbara Berini
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Tres anys i unnouconveni
després, el Liceu torna a la pantalla
M. CHAVARRIA Barcelona

ElGranTeatre del Liceu retrans-
metrà en directe la seva Norma
del mes de febrer a 230 cinemes
de tot el món. Serà el dia 17. En
130 es podrà veure en directe i a
la resta –45 dels quals als Estats
Units–, en diferit per qüestió de
dificultats horàries. Aquestes són

dades provisionals, perquè els
responsables de la distribuïdora
Rising Alternative han estat a la
fira de Hong Kong venent la pro-
ducció al mercat asiàtic.
El Liceu, a més, ha decidit

apostar a fons pel canal temàtic
Mezzo, on elsmuntatges continu-
en vius durant cinc anys. El Gran
Teatre aspira, així, a arribar a 16

milions d’abonats en 38 països.
En realitat, pel Liceu es tracta

de recuperar el temps perdut.
Cal recordar que fins la tempora-
da 2011-12, aquest teatre, pioner
en les retransmissions en directe,
disposava d’un equip de produc-
ció propi que havia guanyat pre-
mis per la seva feina. Per desgrà-
cia, se’l va emportar la crisi que

va estar a punt d’obligar a abai-
xar el teló del coliseu líric.
L’acord a què va arribar l’actu-

al direcció amb els cossos artís-
tics –orquestra i cor–, que per-
met reduir de 350 a 150 euros
mensuals els drets d’imatge de ca-
da treballador, ha desbloquejat el
problema. L’objectiu immediat
no és obtenir beneficis, apunten
des del Liceu, sinó no generar
pèrdues.
També ha estat vital que els

mateixos cantants entenguessin
quehavien de rebaixar les preten-
sions sobre els drets d’imatge.
Un artista de gran nivell, per
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Sofá, manta, copazo de whisky,
encenderse un puro con un billete
de 100 y acariciar la Constitución
Española

En Alemania si plagias tu tesis
doctoral dimites; en España, te
dejan seguir siendo embajador en
Londres

Por algún castigo divino cuyo motivo
desconozco, llevo dos días
despertándome con una canción de
Ismael Serrano en la cabeza #QuéCruz

Pep Garcia-Pascual Actor

De “Gent legal” a “Gent del Gal” hi
ha una lletra de diferència.
La D, concretament

#tuitsdecultura Dolors Boatella Contralt de l’Orfeó Català

68 PAÏSOS

40 PAÏSOS

44 PAÏSOS

@DolorsBoatella

2.080 CINEMES

1.500 CINEMES

2.700 CINEMES

Jorge Carrión Escriptor

temàtica que es pugui associar a
les matèries d’estudi a l’escola ...
El resultat és que als xavals a No-
va Orleans, el professor els parla
de l’òpera i després van al cinema
a veure-la”.
Pensant en el públic, l’estratè-

gia, defensa Gelb, és que la re-
transmissió sigui en directe.
“L’òpera –sosté– és com els es-
ports, la gent vol veure-la a temps
real. Els artistes són una mica
com gladiadors arriscant la seva
reputació, utilitzant el seu cos
com a instrument. La gent vol
veure si Juan Diego Flores acon-
segueix els nou do de pit a La fille
du régiment”.
Però la retransmissió en cine-

mes també té els seus inconve-
nients. L’òpera és un espectacle
viu i molt participatiu: els aplau-
diments, els bravos, les esbron-
cades o els silencis formen part
del xou. “No poder ovacionar el
cantant o, al contrari, no poder in-
sultar-lo per no haver estat a l’al-
tura perquè no se’l té davant, sinó
amilers de quilòmetres de distàn-
cia, és una cosa que alguna gent
pot trobar a faltar, ja que ha estat
sempre una manera quotidiana
de formar part de l’esdeveni-
ment”, afirma el crític musical
Jordi Maddaleno.

En la mateixa línia, Roger Ali-
er, crític de La Vanguardia, asse-
nyala que “el veritable artista no-
més l’aprecies de debò al teatre,
onno hi ha gat amagat.Només lla-
vors veus si té una veu timbrada,
gran, de quin color... Cecilia Bar-

toli, per exemple, té una veu peti-
ta i pot decebre al teatre, però és
la reina del màrqueting. En canvi,
ambAlfredoKraus passava al con-
trari”. “Igual que existeix la foto-
gènia –afegeix Alier– existeix la
fonogènia, i hi ha veus que en viu
són meravelloses i no tant al disc,
i al revés”.
Tot i això, tant l’un com l’altre

admeten que les retransmissions
són un regal per als aficionats, ja
que permeten estar al dia del més
rellevant que es fa al món. I en el
cas de Barcelona, amb un valor
afegit: els qui veuen òpera al
cinema poden gaudir d’artistes
“els caixets dels quals ja no po-
dem permetre’ns aquí”, apunta
Maddaleno.
Un altre avantatge, segons l’opi-

nió de Bàrbara Berini, encarre-
gada del negoci de Rising a Espa-
nya i Llatinoamèrica i exresponsa-
ble del departament audiovisual
del Liceu, és la possibilitat d’am-
pliar el públic de l’òpera i el ba-
llet: “Un estudi de mercat que
vam fer fa un parell d’anys indica-
va que el perfil de l’espectador
dels cinemes és molt semblant al
de l’òpera, però ens deia que tam-
bé s’hi apunta gent jove que veu
una manera d’acostar-se a aquest
art a preus molt assequibles.
Quan retransmetem dansa, per
exemple, les sales s’omplen d’es-
tudiants de ballet”.
Mentre la Royal i el Met ope-

ren com a productors i distri-
buïdors del seu producte, Rising
distribueix en cinemes títols
d’òperes com París, Berlín, San
Francisco, Salzburg o Viena. D’a-
questa última retransmetrà el 20
de desembre un Rigoletto amb
Piotr Beczala.c

@jorgecarrion21
Gala Pin Activista
@galapita@PepG_P

www.lavanguardia.com

LLEGIU UNA VERSIÓ AMPLIADA
D’AQUEST REPORTATGE A

METROPOLITAN

ROYAL OPERA HOUSE

RISING (LICEU)

iNetrebko cantarà ‘Iolanta’
des de NY al febrer

iPlácido va omplir cines amb
‘I due foscari’ de Londres

iLa ‘Norma’ del Liceu arribarà
a 180.000 espectadors

Una escena del Frankenstein dirigit per Danny Boyle

JUSTO BARRANCO
Barcelona

J
a havien arribat l’òpe-
ra i la dansa i ara és el
torn del teatre. Els es-
cenarismés prestigio-
sos del planeta arri-

ben per fi a la pantalla gran a
Espanya, una cosa que passa
des de fa anys en altres països.
Concretament, el TeatreNacio-
nal Britànic ho fa des de l’any
2009, quan va projectar als ci-
nemes la Fedra de Helen Mir-
ren. I justament és el programa
de retransmissions a tot el món
del Teatre Nacional Britànic
–anomenat National Theatre
Live– el que dijous arriba a Es-
panya, als cinemes Yelmo, que
oferiran quatre obres durant
els pròximsmesos en versió ori-
ginal subtitulada.
La programació comença di-

jous vinent dia 11, quan tres ci-
nemes de la cadena –els Icaria
de Barcelona, els Ideal de Ma-
drid i els Campanar de Valèn-
cia– projectaran la versió tea-
tral del clàssic Frankenstein que
ha fet el director de cinema
Danny Boyle (Trainspotting,
Slumdogmillionaire) i en la qual
el monstre l’encarna l’actor Be-
nedict Cumberbatch. Una obra
que, des que es va estrenar el

2011 i es va començar a projec-
tar als cinemes, ha estat un dels
grans èxits d’aquest programa,
amb mig milió d’espectadors a
tot el món. Paradoxalment,
doncs, en un moment en què el
cinema ha passat al 3D, el teatre
ho fa, amb bones xifres, al 2D.
Abans, a l’octubre, al Cinesa

Diagonal de Barcelona es va
projectar el Ricard II que la Ro-
yal Shakespeare Company va
muntar al poble natal de Shakes-
peare, a Stratford-upon-Avon,
protagonitzat per David Ten-
nant, i un musical dirigit per

Tim Rice, De aquí a la eterni-
dad. Però ara Yelmo presenta
un programa amb continuïtat i
que té quatre títols en espera
dels resultats en taquilla. El
preu serà de 13 euros –hi ha des-
comptes per a estudiants, me-
nors de 14 anys i grups–, més ba-
rat que el de les òperes que
emet la mateixa cadena (21 eu-
ros, tot i que és possible l’abona-
ment a la temporada) i el ballet
(15 euros).
Després del Frankenstein, el

15 de gener arribarà ni més ni

menys que Un tramvia ano-
menat desig, protagonitzada
per l’actriu Gillian Anderson,
que dóna vida a la fràgil
Blanche DuBois. La producció
és del Young Vic londinenc i el
seu èxit ha estat eixordador, li
ha disputat a l’agent Scully
l’aclamació de la crítica i des
del setembre ha aconseguit ser
projectada en 1.100 pantalles.

La següent projecció, el 19 de fe-
brer, continua anant plena de
grans noms, començant pel del
director, Stephen Daldry, i el
dels protagonistes, CareyMulli-
gan i Bill Nighy, que donen vi-
da a A cel obert, una emocio-
nant obra de David Hare que a
Barcelona i Madrid va dirigir i
va protagonitzar Josep Maria
Pou. Finalment, ara per ara el
cicle conclourà el 16 d’abril
amb el clàssic De ratolins i ho-
mes protagonitzat per James
Franco i dirigit per Anna D.
Shapiro.c
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Tres cinemes
de Barcelona,
València i Madrid
oferiran quatre
obres en VOS
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La cadena Yelmo comença a projectar teatre
amb el ‘Frankenstein’ de Danny Boyle

Deteatre també
se’nveualcine

exemple, podia exigir 10.000 eu-
ros, mentre que ara n’accepta
2.000. S’imposa l’oportunitat de
promoció, més que no pas el ne-
goci immediat.
D’altra banda, amb aquest siste-

ma es facilita l’accés a l’òpera
d’un públic nou. Només cal veu-
re el preu de les entrades a cine-
mes de l’Estat: entre 9 i 12 euros
en un diferit al cinema i entre 14 i
22 en un directe. Cal recordar
que les entrades al Liceu mateix
poden arribar als 200 euros.
El repte per al Liceu és molt

gran, perquè els anys d’aturada
de l’activitat han costat molt cars

en termes de competència. “ElLi-
ceu va ser pioner l’any 2001 en
les retransmissions via internet;
també després via satèl·lit”, recor-
da Barbara Berini, de Rising. Qui
va ser promotora d’aquestes re-
transmissions al teatre barceloní
lamenta que amb aquesta atura-
da de dos anys el Gran Teatre ha-
gi deixat que li passessin al da-
vant la resta de cases d’òpera. “És
molt difícil recuperar el lideratge
–subratlla–, crec que hauria estat
millor mantenir almenys una re-
transmissió a l’any. Tots els tea-
tres del món es miraven al mirall
del Liceu”.c


