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L’alentiment cultural de Barcelona obliga a buscar alternatives: copiar els països ambmés tradició musical?

Lliçonsd’òpera aBerlín

El Liceu inaugurarà demà la tem
porada amb una vetllada que serà
previsiblement sòbria. Barcelona
no és una ciutat gaire donada a les
estrenes glamuroses, i la d’aquesta
Nabucco no serà cap excepció. Al
GranTeatrenos’hiesperenniMa
rioVargasLlosani IsabelPreysler,
que sí que van assistir a l’estrena
oficial del Teatro Real deMadrid.
Peròningúnoels trobaràafaltar. I,
quant als representants polítics,
atrafegats en aquesta rentrée tan
convulsa, s’hi esperen, en tot cas,
Artur Mas i José María Lassalle.
PotserMadridnoéselmodelaimi
tar. Aquesta cronista va assistir el
cap de setmana a l’estrena de la
temporada que van celebrar con
juntamentlestres–tres–òperesde
Berlín. Alguns dels detalls obser
vats allà serveixen potser de guia
per a aquesta Barcelona que, cal
dirho,necessitamillorar.

Estrena conjunta. Uns Mestres
cantaires de Nuremberg repartits
durant dos dies a la Staatsoper
(dissabte a la nit i lamatinédediu
menge), amb Daniel Barenboim i
Klaus Florian Vogt; uns Contes de
Hoffmana laKomischeOper(amb
Nicole Chevalier), i un Vasco da
GamaalaDeutscheOper(ambRo
berto Alagna) van convertir el cap
de setmanapassat enunesdeveni
mentmusicalaBerlín.Éslaprime
ra vegada que s’aconsegueix qua
drar les agendes dels artistes i dels
tres teatres per fer una arrencada
tanrodona.
Barcelona es pot plantejar una

empresa així?Ésmolt difícil, però,
enqualsevolcas, lacapitalcatalana
té més necessitat que Berlín de si
tuarsealmapade laclàssica.Vista
la manera com la cita berlinesa ha
atret mitjans internacionals, val
dria la pena que el Liceu, el Palau
de laMúsica i l’Auditori explores
sin lapossibilitat.

De fet, les tres institucions, jun
tamentambIbercamera,jaformen
part de Barcelona Obertura. Clas
sic & Lyric, una idea de Barcelona
Global que vol situar la ciutat a
l’agenda de l’òpera, la clàssica i la
dansa. I artistes catalans ambgran
prestigi a l’exterior, com Jordi Sa
vall,LaFuradelsBausoCalixtoBi
eito, podrien ser d’ajuda per im
pulsar un projecte d’aquestes ca
racterístiques. “Com pronuncieu
Calixto?”, vol saber el crític deThe
GuardiandesplaçataBerlín.

En la premsa mundial. El fet d’ha
verprogramatennoméstresdiesa
Berlínun triod’espectacles depri
meríssimnivell ha permès atreure
a la ciutat periodistes especialit
zats de tot el món. Bé, és veritat,
l’organització s’ha encarregat de
lesdespesesd’allotjament.Peròno
és fàcil, en unmón tan competitiu
com el de les ciutats que progra
men òpera, captar fins a aquest
punt l’atenciódelsmitjans.
“BerlínéslaRomadelsegleXXI,

la gent vol visitarla, però potser
són viatges de quatre dies, i això
significavisitarnomésmuseus.Cal
fer un esforç, presentarnos bé, en
diferents llengües...”, diu Konrad
SchmidtWerthern, responsable
dels assumptes culturals del go

vern local.Una lliçó per aBarcelo
na:no fa faltacomplimentarels re
porters i els crítics passejantlos
perlaciutatenmicrobusosambels
vidres fumats. A Berlín, els orga
nitzadors faciliten a cadascun un
tiquet de 72 hores per al transport
públic.

Sense privilegis per als vips. A les
estrenes de Berlín tampoc no s’es
pera que hi assisteixin les autori
tats. És als festivals d’estiu on es
deixa veure Angela Merkel (mai
no es perd la cita anual de Bay
reuth). AAlemanya la culturamu
sical és infinitament superior a la
nostra, el públic vaa lesòperesper
gaudirde l’espectacle, noadeixar
se veure. I l’exigència està servida.
La directora d’escena Vera Nemi
rova s’acaba d’emportar una bona
esbroncada pel seu muntatge de
Vasco daGama: unaapostakitschi
d’estarpercasa.
Un aspecte interessant de l’ex

periència berlinesa és que la festa
posteriorambelscantantsielscos
sos artístics està oberta a tot el pú
blic. Enun lloc equivalent al Foyer
o al saló delsMiralls del Liceu, Ba
renboim i Klaus Florian Voigt in
tercanvien salutacions, felicitaci
ons i copes de xampany –el tenor
prefereix una beguda calenta per

suavitzar el coll– amb els especta
dorsdelaStaatsoperquehanoptat
per quedarse. La Staatsoper ocu
pa ara el teatre Schiller, la seva re
forma no estarà a punt abans del
2017.
Caladmetrequeaixòéspossible

perquè l’actitud del públic és dis
creta.ABerlínnos’assetgen lesce
lebritats.ACentreeuropaengene
ralelscantantssónsimplementar
tistes que fan la seva feina,mentre
que en altres latituds són famosos
amb els quals cal ferse una selfie.
EntendreixveureaunenvellitDa
niel Barenboim –director vitalici

de la Staatskapelle de Berlín a la
StaatsoperUnderdenLinden–as
sistir al brindis posterior a la seva
exitosa producció delsCantors as
segut tranquil∙lament enuna cadi
ra sensequeningúse li acosti.

Mestre de cerimònies. Aquest na
tural acostament al públic que es
produeix quan s’acaben les funci
onsd’òperaaAlemanyatéamésun
mestre de cerimònies. El director
artístic de la casa és en general qui
s’encarrega de presentar l’elenc.
Si,amésamés,comvaserelcasdel
premiat Barrie Kosky –l’australià
quedirigeix laKomischeOperdes
de 2012– és el responsable del bri
llantmuntatgeque s’acabadeveu
re, l’adrenalina que es transmetno
éspoca.

Diners i activitat. Fins a 640 funci
onsd’òpera téprogramadesBerlín
per a aquesta temporada. De pú
blic, no en falta pas (83 per cent
d’ocupació) i dediners, tampoc.El
pressupost dels tres teatres suma
gairebé 200milions, i el Governhi
contribueixenun80percent.“Els
dinerspúblics s’hi handecontinu
ar destinant, ja que els mecenes
aporten poc: consideren que ja ho
paguenambels impostos”, explica
el regidor.!

DEUTSCHE OPER

El tenor Roberto Alagna en el paper de Vasco da Gama a l’escenari de la Deutsche Oper de Berlín

Els cantaires, els contes deHoffmann iVascodaGama
!Berlínvaviureun intenscap
desetmanaambduescomèdies
iundrama: 13horesd’òpera.La
maratóvacomençardivendres
ambl’enginyósmuntatgede
Les contesdeHoffmannque
firmaBarrieKosky.Eldirector
australiàhacapgiratel reparti
ment: concentraenunamatei
xasoprano la interpretacióde
lesquatredonesquesónels
amorsdelprotagonista–extra
ordinària lanordamericana
NicoleChevalier–,mentre
desdoblaHoffmannentres:un

baríton,untenor iunactorque
fadenarrador.Elmuntatge,
trepidant, s’endinsaen lapart
fantàstica igrotescade l’obra,
incorporant textosenalemany
delmateixE.T.A.Hoffmann.
Era laprimeravegadaquees
veiael seuoriginal francèsa la
Komische, finsara partidària
detraduir lesobres. L’endemà,
Barenboimoficiavaelsdos
primersactesde lacomèdiaque
vacompondreWagneren la
maduresa,Elsmestrescantaires
deNuremberg, dirigidaaquíper

l’alemanyaAndreaMoses,que
vaaconseguirportaralpresent
l’Alemanyanacionalistadefa
quatresegles ideixaratothom
content.Hihavia laconfraria
delsmestrescantaires, lacasta,
laburgesiade l’època,quetenia
fins i totunplafópublicitarion
apareixienels seusnomscoma
marquescomercials–“s’hi
trobaafaltar laVolkswagen”,
deia fentbromaalgúdel
públic–, i acabava lavetllada
amblapugnadel finaldel segon
acteenuntòtumrevolútum:

hooligans,punks ... tothoma
escena.L’0edemàalmatíes
retrobavenpúblic ipersonatges
enunaexperiènciacuriosa.
Finalment,pocacosaadirde
VascodaGama.Gransveusper
aaquestapeçadeMeyerbeer.
RobertoAlagnahovabrodar,
malgrathaversedisculpat
prèviament, iNinóMatxaïdze
esvadespertardesafinada.
MoltnotablevaestarSophie
KockenelpaperdereinaSeli
ca.Elmuntatgenoarribavania
kitschalemany.

CAP DE SETMANA INTENS

LestresòperesdeBerlín
escoordineniobren
temporadaambun
grantriod’espectacles

‘PREMIÈRE’ PER A TOTHOM

La festa posterior
amb els cantants i els
cossos artístics està
oberta a tot el públic

Berlín
Enviada especial
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