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#tuitsdecultura
@MeritxellLavall
Meritxell R. Lavall Filòloga

En@raulromeva què proposa,
una Catalunya on els estafadors
seran ecològics? O què?

@maiol2
Maiol de Gràcia Filòleg

Em suen les ulleres, entre d’altres.

@Margo_Glantz
Margo Glantz Escriptora

Estamosmejor que
en Corea del Norte.

@martin_caparros
Martín Caparrós Escriptor

La política europea es un juego
de uno contra muchos millones
donde siempre gana Alemania.
#GreciaGoleada

Santa Florentina aborda l’òpera de Bizet
abans que Peralada desconstrueixi el mite

‘Carmen’ i
l’estiucatalà

M. CHAVARRÍA Barcelona

Aquest serà un estiu
deCarmensalsdife
rents festivals de
música de Catalu
nya. Si un dels eixos

d’aquesta 29a edició de Peralada
esOtel∙lo, l’altre ésprecisamentel
mite de Mérimée, i amb aproxi
macions ben diferents: la nova
producció operística i molt con
temporània4Car
men, que es veurà
el 5 d’agost al
claustre del Car
me de Peralada,
però també la des
construcció del
mite que planteja
la bailaora María
Pagés a Yo, Car
men (13 d’agost), i
que ja abordarem
en el seumoment.
Amés, el Palau de
laMúsica acull di
lluns vinent una
altra representa
ciódelaproducció
que d’aquesta
òpera lidera el te
nor Sergi Carre
ras, nebot del su
perestrella català,
acompanyat per
l’Orquestra Ter
rassa 48 i amb
Marta Valero de
protagonista.
Però el que era

deltotinesperatés
que el festival de música clàssica
de Santa Florentina, ara a Caldes
d’Estrac –on, per cert, avui actua
el jove pianista rus Serguei Beli
avski (Santa Maria, 22 h), aug
mentés el potencial escènic fins a
llançarse a programar òpera es
cenificada. Serà demà i dissabte,
amb representacions de la Car
mendeBizet amans d’un conjunt
de cambra de 30 músics –alguns
solistes– que vénen d’orquestres
de Catalunya. Hi ha, doncs, violi
nistes de l’OBC, com el seu assis
tent de concertino; hi ha trompes
de la Simfònica del Liceu, i tres
músicsmésde ladelVallès.
Parlem de la Filharmònica de

CambradeCatalunya–semblaun
oxímoron però no ho és– que di
rigeix l’alabèsDiegoMartínEtxe
barria, sortit de la primera pro
moció de l’Esmuc que després
d’estudiardirecciód’òperaaWei
mar iDresden viu aAlemanya, on
haestatnomenattitulard’unafor
mació a Friburg o on ha dirigit
l’Òpera Estatal de Berlín, la de
Barenboim.
“El concepte de filharmònica

sembla associat a la mida de l’or

questra, quan en realitat en deno
ta l’origenprivat, jaquevansorgir
dinsde les societats culturals amb
mecenes, abans de què les simfò
niques fossin creades per l’Estat”,
apunta Etxebarria, que impulsa
des del 2012 Egara Forum Musi
cae, un fòrum que ofereix cursos
d’especialització per a cantants i
directors amb figures com Ana
Luisa Chova o Riccardo Frizza.
“Unadelescosesquedefensemés

que l’òpera no ha de ser cara per
força. Amb la mateixa qualitat és
possible fer coses assequibles”,
diuEtxebarria.
Sense fossat però amb molta

imaginació, a l’escenari del Parc

Mossèn Jacint Verdaguer deCal
desd’Estrachipujaranunadotze
na de cantants amb dues Car
mens: la mezzo portoriquenya
Laura Virella (divendres) i l’ale
manya Josefine Grützmacher
(dissabte). El repartiment va a
càrrec de l’empresa holandesa in
Canto Music Management. I Su
sanaGómez, l’assistentdeCalixto
Bieito a la famosa producció lice
ista de Carmen, és la directora
d’escena.Modernitatgarantida.!

DiegoMartín Etxebarria

L’assistent de Bieito
firma elmuntatge
i la Filharmònica
de Cambra hi
posa lamúsica

ÀLEX GARCIA

El Liceu tanca el curs amb 681.000 euros negatius
!Lacomissióexecutivade la
FundaciódelGranTeatredel
Liceuvaanalitzarahir la situ
acióeconòmicade la tempora
daactual, quepresentaa l’ho
radel tancamentuns ingres
sosde39milionsd’euros, ésa
dir,un incrementd’1,9milions
respectea la temporada2013
2014,peròunadisminució
d’1,3milionsrespectealpres
supostat inicialment.Ladirec
ciódel teatreatribueix lacai
gudad’ingressosal resultat
negatiuen lavendadetres
òperes:Siegfried,Così fan
tutte iDonPasquale. Idurant
aquestaúltimaesvaproduir,
recalca ladirecciódel teatre,

lavagad’acomodadors.
Ambtot, aquestadisminució
dels ingressosesveucompen
sadaper l’estalvide5,5milions
en ladespesa, cosaquedeixael
saldonegatiude la temporada
en681.000euros (la20122013
vatancarambpèrduesde4,3
milions, i la20132014,amb
menys3,9milions).Eldèficit
és,doncs,moltmenor,però
suficientperquèel teatre
s’abstinguid’abonar lapaga
extrad’aquest juliol als treba
lladors.Tot ihaventaugmen
tatels ingressospermecenat
ge ipatrocinienun12%–ja són
5,5milionselsquecorrespo
nenaaquestapartida–, la

direccióconsideraquenoes
compleixenels requisits
d’equilibri zeroacordatsamb
elcomitèd’empresa i fixatsen
elplaestratègic. Encontra
partida, esproposaalcomitè
d’avançar lapagadesetembre.
D’altrabanda,elLiceuvol
renegociarambelsbancsuna
millorreestructuraciódel
deute.El teatrepagaactual
ment800.000eurosanuals
nomésd’interessos,peròel
setembredel2016hauriade
començar tambéatornar
capitald’aquests 15,6milions
queformenelcrèditadeu
anysquevasol∙licitarenel seu
moment.


