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L’Auditori i el Liceu
arriben aun acord amb
els seus acomodadors
JUSTO BARRANCO

Barcelona

Haestatunprocésllargiamben
creuament mutu d’acusacions,
denúncies als jutjats per substi
tucionsil∙legals ialgunincidenta
laportadelLiceudurant lespro
testes per les funcions de Don
Pasquale, però finalment la vaga
indefinida dels acomodadors de
L’Auditori –dos mesos– i el Li
ceu –gairebé unmes– ha arribat
a lasevafi.Les institucions, l’em
presaManpower, que té els ser
veis subcontractats, i els treba
lladors van arribar ahir a un
acordpelqualesposafia lavagai
que, entre altres millores per als
acomodadors, els suposarà pas
sar de percebre 7,20 euros per
horaa 9,20,commarcaelconve
nidesalesd’espectaclesdeCata
lunya.
L’acord, firmat ahir en el De

partament d’Empresa i Ocupa
ció, que oficiava de mitjancer,
suposaràamésqueelsacomoda
dors s’incorporincomatreballa
dorsfixosdiscontinusalaplanti
llade l’empresaManpower.Així
mateix, l’acord suposa en el cas
de L’Auditori incrementar els
efectius que atenen les sales 1 i 2
de 16 a 18 i de 3 a 5 persones, i a
méselnombremínimd’horesde
feina dels acomodadors passarà
deduesimitjaaquatreperjorna

da i se’ls abonaran quinquennis.
L’Auditori valora en uns

200.000 euros el cost de lesme
sures firmades. En el Liceu el
cost rondarà els 25.000 euros i,
entre d’altres coses, es crearà
una borsa de reserva per poder
flexibilitzar els dies de feina del
personal.
Des de les dues institucions es

valora positivament l’acord
assolit amb els treballadors per
quès’hanmillorat lescondicions
de feina sense haver d’assumir a
les seves plantilles els treba

lladors.Elsacomodadorslamen
ten no haver aconseguit la
reivindicació principal i diuen
que continuaran treballant per
posar fi a les subcontractes, tot i
que reconeixen haver aconse
guit importants millores en la
resta de punts tractats, encara
que adverteixen que el conveni
de sales d’espectacles no s’ha
aplicat com a tal, sinó només al
gunesclàusules.!
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Unaescenade lapolèmicaproducciódeGuillemTell

RAFAEL RAMOS

Londres. Corresponsal

La flegma i l’educació britàni
quesarribentambéalaprestigio
sa Royal Opera House, on les es
broncades són molt rares, i més
encaraenplenafunció.Aixòcon
verteix en extraordinari l’esde
vingut en l’estrena d’una nova
producció de Guillem Tell, de
Rossini, quan els xiulets, crits i
picamentsdepeusde l’audiència
van silenciar fins i tot l’orquestra
enel tercer acte.
La versió era ja per si mateixa

massa moderna per al gust d’un
públic clàssic de principis d’es
tiu, amb una barreja d’aficionats
locals i turistes de múltiples na
cionalitatsqueenmoltscasosha
vien pagat més de 200 euros per
les localitats. Però la gota que va
fervessarel gotva serunaescena
afegida que no figura al llibret
original en la qual, mentre toca
l’orquestra però no canta ningú,
una actriu que representa una
noia jove és despullada, objecte
d’abusos i violada en un banquet
per soldats de l’exèrcit austríac,
quejuguenambelseucosambun
rifle i la forcen a beure xampany,
abans de treureli la roba i tom
barla sobre una taula. El que se
gueixnoesveu,peròesdedueix.

No només al públic li va caure
malament la innovació, sinótam
béalscríticsdelsprincipalsdiaris
anglesos, que han estat devasta
dors. El Covent Garden s’ha dis
culpat pel fet de no haver avisat
que a la producció hi ha nuesa i
violència, peròhadecidit nocan
viar res. El director de la ROH,
KasperHolten,hadefensatlaim
pactant escena com “una denún
cia dels abusos contra les dones
ensituacionsdeconflictebèl∙lic”.
Aquesta versiódeGuillemTell,

dirigida per l’italià DamianoMi
chieletto, és una de les produc
cions estel∙lars de la temporada
en el Covent Garden i compta
amb la presència del tenor dels
Estats Units John Osborn (que
ha comentat que l’escena de la
violació és “potser massa llar
ga”), el baríton canadenc Gerald
Finley i la soprano sueca Malin
Bystrom,com aprincesaaustría
ca Mathilde de la qual està en
amorat l’heroi suís Guillem Tell.
Tots ells van sermolt aplaudits.

‘GuillemTell’ porta
l’escàndolalCoventGarden
El públic va xiular durant unminut una escena de violació

AL’Auditori l’acord
li suposarà 200.000
euros, al GranTeatre
del Liceu
uns 25.000 euros


