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“A vegades és una mica fotut que em 
digueu que m’assemblo tant al 
meu pare, però ho arregleu 
quan afegiu que era tan gua-
po”. I un final de la seva pare-
lla, amor i amiga de tota la vi-
da, Lali Bosch: “Em sap molt 
greu que no siguis aquí, Pep, 
perquè les mostres d’afecte 
que he rebut aquests dos me-
sos són per a tu... Amb el Xavi-
er [Rubert de Ventós] fa uns di-
es dèiem que faríem veure que 
ens morim perquè ens diguin que 
ens estimen”. 

I abans dels tres finals, una munió 
d’amics fent l’elogi de l’amistat, de la 
capacitat del Pep, silenciós i parsimo-
niós, la mirada penetrant, de donar 

antic de l’Estat–. A Barcelona hi 
haurà pantalles a l’Arc de Triomf 
(amb presentació en directe a càr-
rec de Carolina Rosich i Jofre 
Font), al Palau Robert, a la plaça 
Salvador Seguí (davant de la Filmo-
teca) i al Centre Cívic Sant Martí. 
Totes les projeccions són gratuïtes, 
però per accedir a les cadires de 
l’Arc de Triomf cal reservar la invi-
tació en diversos punts de la ciutat 
que es poden consultar a la web del 
Liceu. Això sí, les invitacions per al 
Palau Robert ja s’han exhaurit. El 
Liceu es fa càrrec de la producció 
dels espais barcelonins, i coprodu-
eix la retransmissió amb la produc-
tora Jack Fébus i amb la col·labora-
ció del canal Mezzo.  

“Creiem que és una inversió”, diu 
Guasch, que considera que aquesta 
iniciativa és una manera de “crear 
afició” i fer que “el territori vingui al 
Liceu”. El cost del Liceu a la fresca, 
inclòs en el pressupost del teatre, és 
de 70.000 euros, dels quals 22.730 
provenen del conveni signat amb els 
Amics del Liceu, que d’aquesta ma-
nera incentiven les donacions entre 
el públic de Catalunya. També hi 
col·laboren Endesa, com a patroci-
nador principal, i altres mecenes 
com La Caixa, Ferrovial i MRW. “És 
fruit de la col·laboració de la socie-
tat civil i les administracions públi-
ques”, diu Guasch.  

“Trencar barreres mentals” 
“Volem acostar el Liceu i l’òpera als 
ciutadans i trencar barreres que són 
mentals, popularitzar l’òpera i que 
tothom passi almenys un cop pel Li-

ceu. És un objectiu, potser una Íta-
ca”, assegura Guasch. Per a la direc-
tora artística del Liceu, Christina 
Scheppelmann, la projecció de La 
bohème és “una oportunitat única 
per donar emocions d’òpera a un 
públic més ampli”. També assenya-
la que “l’òpera no és només per a ex-
perts i entesos, sinó per a tothom”.  

Tanmateix, tant Guasch com 
Scheppelmann consideren que és 
millor entrar en l’univers operís-
tic a través de La bohème, que du-
ra unes dues hores i vint minuts, 
que amb una “obra de quatre hores 
i mitja”. Això sí, com assenyala la 
directora artística, la funció 
d’aquest divendres “ha de ser ex-
cel·lent, ha de funcionar al 150%”. 
“Sempre hem de donar el màxim”, 
afegeix la soprano italiana Eleono-
ra Buratto, que interpreta el rol de 
Mimí a La bohème.  

El Liceu a la fresca va tenir una 
prova pilot que va consistir a re-
transmetre La traviata en tretze 

poblacions. El salt quantitatiu cer-
tifica si més no l’interès per veure 
òpera en espais públics, tant de ciu-
tats grans com Lleida i Girona i ca-
pitals de comarca com Granollers, 
Mataró, Tortosa, Puigcerdà i Solso-
na, com de pobles petits com Sant 
Martí Vell.  

A més, el projecte Liceu al territo-
ri es va estendre durant els mesos 
d’abril i maig de l’any passat per on-
ze poblacions, en què es van fer on-
ze conferències que van aplegar 370 
persones. El resultat, segons dades 
facilitades per Guasch, va ser que 
330 persones van anar al Liceu a 
veure el muntatge de Carmen de Ca-
lixto Bieto. En la temporada 2015-
2016, el Liceu al territori ha crescut: 
ha arribat a 31 poblacions, a les 22 
conferències gratuïtes hi han assis-
tit 1.370 persones, i tot plegat ha mo-
bilitzat 1.874 persones que han as-
sistit a una representació d’òpera al 
Liceu. Guasch insisteix que es trac-
ta de crear afició “picant pedra”.e

Representants 
municipals a la 
platea del 
Liceu durant la 
presentació del 
Liceu a la 
fresca. CÈLIA ATSET 

 

 

 

El ‘Liceu a la fresca’ 
porta l’òpera 

a l’espai públic
‘La bohème’, de Puccini, es retransmetrà 

a 120 municipis catalans i a Menorca  

ÒPERA

El director general del Gran Tea-
tre del Liceu, Roger Guasch, 
apel·la al seu passat com a engi-
nyer químic per explicar per què el 
projecte Liceu a la fresca és un “ca-
talitzador” de la penetració de 
l’òpera arreu del país. Com la lli-
mona que “fa créixer” un refresc 
de cola, retransmetre La bohème 
a espais públics de 121 municipis 
catalans i de Menorca ha de servir 
per fer créixer l’interès per l’acti-
vitat operística. Si més no aquest 
és l’objectiu d’una proposta em-
marcada dins de la iniciativa Liceu 
al territori, que va començar l’any 
passat gairebé com a prova pilot i 
que enguany agafa dimensions de 
rècord, tal com va explicar Guasch 
ahir al Liceu davant de represen-
tants de diferents municipis que 
uns minuts abans havien dibuixat 
el perímetre de Catalunya i Me-
norca a la platea del teatre, tal com 
es pot veure en la fotografia.  

Aquest divendres hi ha funció de 
l’òpera La bohème de Puccini al Li-
ceu a les 20 h. Vuit càmeres l’enre-
gistraran i Televisió de Catalunya 
servirà les imatges a partir de les 
22 h perquè es pugui veure al canal 
33 i a les pantalles instal·lades en 
124 espais públics de 120 municipis 
de 36 comarques de Catalunya i de 
la població menorquina d’Alaior 
–com recorda Guasch, Menorca ha 
recuperat fa poc el senyal de TV3 i 
a Maó hi ha el teatre d’òpera més 
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Elogi de l’amistat (a Pep Subirós)
consistència i veritat a l’amistat. 

“Ens va ensenyar la importància 
cultural de l’amistat, és a dir, la 

importància de l’amistat per 
fer cultura”, va dir Jordi Ba-
lló. “El Pep era molt bona 
persona, i jo me l’estimava 
per això, perquè, com deia 
Machado, era, en el buen 

sentido de la palabra, bueno”, 
va afegir Rubert de Ventós. 

“Totes estàvem enamorades 
del Pep”, va recordar la diputada 

de la CUP Gabriela Serra, companya 
d’aventures en l’antifranquisme i la 
Transició. “Sempre em defensava, 
m’és quasi impossible parlar d’ell sen-
se emocionar-me”, va dir commogut 
Josep Acebillo, amb qui va compartir 

un altre tipus d’aventures, les de la 
construcció de la Barcelona democrà-
tica i maragalliana. 

I així van anar desfilant per l’es-
cenari molts dels que van desfilar 
per la seva vida: els amics africans, 
els editors amics, els parents i tan-
mateix també amics, la gent de l’art, 
la gent d’arreu... Entre el públic, Je-
an-Louis Froment, Pepe Serra i 
tants altres. Molts.  

Al final, ressonaven les paraules 
del Pau: “Cada persona té un principi 
i un final, però hi ha coses que es van 
transmetent, i no només entre pares 
i fills. L’acte d’avui també és un acte 
de transmissió: la vida del Pep conti-
nua amb tots nosaltres”. Sí, totes les 
aigües es comuniquen.e

El filòsof i 
escriptor Pep 
Subirós (1947-
2016). J. PIZARRO

IN MEMORIAM

El d’ahir al vespre, a la sa-
la teatral de la Biblioteca 
Catalunya, la de La Perla, 
va ser un acte amb tres 
perles finals en record de 

Pep Subirós. El final que li va dedicar 
la seva filla Carlota cantant a cappe-
lla el Gracias a la vida de Violeta Par-
ra (i una mica de Joan Báez, almenys 
per a mi). El final, també musical 
amb Bird on the wire de Leonard Co-
hen, del seu fill Pau i cia... i fotocòpia: 
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