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La crisi no frena
el relleu als teatres

L’APUNT atrevir-se a fer una obra de teatre tot muntant un mo-
ble d’Ikea (que s’ha intentat robar per viure una aven-
tura urbana que ofegui la pèrdua de la xicota!).  Xicu
Masó deia, fa uns dies, en la presentació del Maldà,
que calia provocar la trobada entre els joves i els més
adults en l’escena. A l’Akadèmia és el seu catecisme.
L’entusiasme obvia la frustració, connecta i allibera.Jordi Bordes

Si la cultura fos una ciència econòmica, la crisi hauria
aclaparat qualsevol brot d’entusiasme. Com que la
cultura és una necessitat vital d’expressar-se més en-
llà de forjar-se una professió que garanteixi un sou per
omplir la nevera, els nous creadors insisteixen fent-se
veure en programacions a La Seca, l’Akadèmia, el Mal-
dà o qualsevol altre. I parlen d’allò que els remou: com

A les portes d’engegar la
nova temporada del
Gran Teatre del Liceu,
que comença dimecres
amb el El llac dels cignes
de l’English National Ba-
llet (l’operística l’octubre
amb Nabucco), la direc-
tora del teatre, Christina
Scheppelman, va voler
posar les cartes sobre la
taula i explicar quins són
els seus objectius de cara
les properes temporades,
que són les que realment
podrà dissenyar, ja que
l’actual i la vinent se les
ha trobat dibuixades pel
seu predecessor, Joan
Matabosch.

Sobresurt l’aposta per
les produccions catalanes
i en concret pel Quartet,
d’Àlex Ollé (La Fura dels
Baus), un muntatge inno-
vador que s’ha programat
a La Scala i a Buenos Ai-
res, i que arribarà a Bar-
celona la temporada
2016/17. “És una produc-
ció fascinant i d’un gran
impacte a nivell visual”,
comenta la directora, que
pretén atreure un públic
jove. “M’agradaria que el
públic tingués més curio-
sitat i fos com l’afició del
futbol, que recolza al seu
equip encara que un par-
tit no vagi bé. En l’art és
més difícil... però, encara
que no els agradi una fun-
ció, que tornin!”

La mateixa temporada
inclourà una òpera en
versió concert dirigida
per Jordi Savall, i de cara
a la següent una d’esceni-
ficada en una coproduc-
ció entre el Liceu “i algun
teatre francès”.

En una aposta “pels
compositors catalans vi-

us”, Scheppelman anun-
cia que recupera el com-
promís amb Benet Casa-
blancas. En la temporada
18/19 es produirà una de

les seves òperes, un pro-
jecte que, amb la crisi “ha-
via quedat encallat”.

En el seu afany per do-
nar sortida als artistes
del país, la directora ha
fet 111 audicions a can-
tants del país d’ençà que
va arribar al càrrec el ge-
ner, i el resultat són una
vintena de contractes
signats per a papers se-
cundaris en la propera

temporada, però també
en principals: “Hi ha can-
tants que estan molt bé”.

Pont amb Abu Dhabi
El Liceu acaba de signar
un acord amb l’Abu Dhabi
Music & Arts Foundation
per promoure l’intercanvi
cultural amb els Emirats
Arabs, “Aquí s’ignora que
hi ha una cultura molt in-
teressant allà”, diu Schep-
pelmann, que va dirigir la
Royal Opera House de
Masqat (Oman) durant
dos anys i mig. “L’acord es
materializarà primer amb
una presència de cantants
i instrumentistes del Li-
ceu, i més endavant envia-
rem l’orquestra i el cor
sencer a l’Emirates Pala-
ce”. La directora no des-
carta col·laborar també en
un futur en fer produc-
cions conjuntes.

De cara la temporada
17/18 hi haurà més ballet
(tres títols), i el Liceu
aviat podria reobrir el
Foyer per programar òpe-
ra contemporània, a
l’igual que encetar unes

xerrades en què el públic,
seguint el que ja es fa als
Estats Units, pugui parlar
amb els cantants.

Mecenatge renovat
Mentre Scheppelmann
atenia els mitjans en una
trobada en les oficines del
Liceu, a l’entrada de les
Rambles no paraven d’ar-
ribar autocars plens d’ex-
ecutius. I és que ahir es va
celebrar una sessió ordi-
nària del Consell de Mece-
natge, que va votar per
unanimitat Salvador Ale-
many, nou president del
consell en relleu de Josep
Vilarasau. Alemany –pre-
sident d’Abertis–, compta
amb un nou instrument
per augmentar la captació
de recursos per al teatre.

El govern espanyol ha
acceptat una esmena en
els pressupostos generals
del 2016 perquè les apor-
tacions que es facin gau-
deixin d’una bonificació
fiscal del 90% fins al
2019, una bonificació
que tindrà efectes en l’ac-
tual temporada. ■

En l’òpera com
en el futbol

La nova directora del Liceu aposta pels talents i
produccions locals, i programa ‘Quartet’, d’Àlex Ollé
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Una imatge del muntatge d’Àlex Ollé de ‘Quartet’ ■ TEATRO ALLA SCALA

“És una
producció
fascinant i d’un
gran impacte a
nivell visual”, diu
Scheppelmann

formulat .CAT amb temes
més amplis. De nous for-
mats, s’estrenarà Tocats
de l’ala el dissabte 19 de
setembre en la sobretau-

la i vol mostrar la riquesa
ornitològica del país.
Una altra novetat és Ge-
neració selfie, que busca
ser un retrat dels joves
catalans d’entre 20 i 35
anys. Hi haurà més Afers
exteriors, de cara al se-
gon trimestre, i també
tornarà El foraster.

Sobre la Diada, TV3
continuarà “atenta al que
passa al país, des de les
ofrenes a Rafael Casanova
fins a les mobilitzacions”.
Sallent va assegurar que es
tindrà “molt en compte”
que coincideix amb la
campanya i es respectarà
la “pluralitat”, “neutrali-
tat” i “proporcionalitat” tal
com fixa la llei electoral.
En cas que prosperi el re-
curs contra la cobertura
de TV3, Sallent va dir que
“veuran què es pot fer” en
funció de les indicacions
de la Junta Electoral. ■

ovada

“Una foto del país vista
pels viatgers estran-
gers més influents.” Ai-
xí va definir el director
de TV3, Eugeni Sa-
llent, Catalunya expe-
rience. L’actriu Ivana
Miño (Ventdelplà,
Gran Nord) és l’amfi-
triona d’instagra-
mers, bloguers... vin-
guts d’arreu. S’estrena
el dimecres 30.

Nous formats
‘Catalunya
experience’

El director
de TV3 diu
que l’actualitat
de la Diada
“s’ha d’ensenyar
i explicar”


