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El casino
serà petitó

Undels episodismésvergonyo
sos per a la democràcia espa
nyola –i la catalana– va ser la
competició entre Madrid i

Catalunya per seduir el magnat del joc
Sheldon Adelson i quedarse amb Euro
vegas. És a dir, un macrocomplex de
lleure integrat, segons el pla inicial, per
dotze hotels, sis casinos amb 1.065 taules
de joc i 18.000 escurabutxaques, tres
camps de golf, etcètera. Dic que va ser
vergonyós perquè les administracions
públiques, llavors amb l’aigua de la crisi
al coll, semblavendisposades a tot per tal
d’acariciar els 164.000 llocs de treball di
rectes i els 97. 000 indirectes queprome
tien els promotors. I quan dic tot hi in
cloc l’acceptació d’excepcionals refor
mes legals, urbanístiques i fiscals (també
una reducció de l’IVA del 55 al 10%,
quan, per exemple, el dels productes i
activitats culturals va pujar del 8 al 21%),
inadmissibles per a tota persona asse
nyada pel que tenien de vulneració del
principi d’igualtat davant la llei i per la
seva abusiva cobdícia.
Quan va perdre la partida, el 2012, la

Generalitat es va treure de la màniga el
pla alternatiu BarcelonaWorld, un altre
megacomplex de lleure, situat a Tarra
gona. Aquesta vegada el govern català hi
entrava amb Enrique Bañuelos, opera
dor que en temps de bombolla immobili
ària es va lucrar a gran escala. Segons el
pla inicial, Barcelona World havia d’in

cloure sis zones de lleure i joc. Quatre
anys després, el projecte continua viu,
després de ser substituït Bañuelos pels
operadors Melco (propietat del princi
pal amo de casinos de Macau), Hard
Rock i elGrupPeralada. Amés, ha canvi
at denom i s’ha encongit: ja no es diu que
generarà 40.000 llocs de treball, sinó
4.000. Però continua mantenint els seus
casinos –ara dos o tres–. I els polítics que
l’emparen continuen assegurant, comen
l’eraAdelson, que el joc és unapartmíni
ma de l’operació, tot just el 4% de la su
perfície construïda. I, alhora, insisteixen
a presentarlo com un centre recreatiu
familiar i de negocis.
Si en veritat el paper del joc fosmargi

nal, caldriapreguntarseperquè s’entos
sudeixen promotors i polítics a mante
nirlo com a element irrenunciable de
l’operació. No n’hi hauria prou amb els
hotels, les convencions, els hotels i el
lleure infantil? Doncs no, no bastaria.
Perquè els diners, diguin el que diguin,
estan en el joc i el que mou el joc. Per a
més informació recomano la lectura del
llibreDeEurodisney aEurovegas, deFer
nando Abad Vicente. A més d’algunes
dades recollides enaquest article, s’hi es
menta la següent frase deRobert deNiro
a Casino, el film de Martin Scorsese:
“L’única raó [del casino] són els diners.
Aquest és el resultat final dels llums de
neó, les suites d’hotel de franc, les meu
ques i l’alcohol. Tot és organitzat única
ment perquè nosaltres ens emportemels
seus diners”. Així doncs, seria demanar
molt que les nostres autoritats expli
quessin les coses com són i deixessin de
repetir que el casino serà petitó?

Elmacrocomplexde lleure
i jocdeTarragona
continuaendavant tot traient
importànciaals seuscasinos

PiotrBeczala i JosepBros,
duel de ‘Werther’ alLiceu
Els dos tenors s’alternen en el gran paper de l’òpera deMassenet

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Un dels millors tenors del món en
aquests moments, el polonès Piotr Bec
zala, i el tenor català més internacional,
JosepBros,protagonitzenunencèsduel
al GranTeatre del Liceu. Els dos s’alter
naran des d’avui i fins al 4 de febrer per
encarnar l’heroi romàntic per excel∙lèn
cia, el Werther de Goethe, que Jules
Massenet va convertir en òpera. Davant
seu tindran, respectivament, les sopra
nosAnnaCaterinaAntonacci iNoraGu
bisch, descendent del pianista lleidatà
Ricardo Viñes i parella del directormu
sical de la funció, Alain Altinoglu. Dues
artistesmolt diferents que donaran vida
a Charlotte, la cosina de Werther, de la
qual ell s’enamora perdudament. Un
amor impossible, perquè Charlotte està
promesaambunaltrehome,queportarà
el joveal suïcidi, a lamortenbraçosde la
sevaestimada.Undrama líric en tota re
glaambàriesmítiquesqueelLiceuper fi
recupera 25 anys després que Alfredo
Kraus aconseguís ambaquest un èxit ei
xordador i inoblidable al coliseu de la
Rambla.
Per cert, també fa justament 25 anys

que Josep Bros va fer el seu debut al Li
ceuambAnaBolena.I,defet,Beczala,tot
ique jahihaviaestat, realitzaambWert
her el seu debut escenificat al Liceu. El
primer que diu a la premsa Beczala és
que està molt content perquè estima
Barcelona,unadelessevesciutatsprefe
ridesde tot elmón, i perquè la sevadona
està enamorada de la ciutat. Tots dos
protagonitzaran aquesta producció de
WillyDecker per a l’Òpera deFrankfurt
que jahanabordatabans–faanysquegi
ra pel món– i que, com tot Decker, diu
Christina Scheppelmann, directora ar
tística del Liceu, “ésmolt neta,molt cla
ra, en un espai una mica abstracte però
que indicabé l’ambientenquèestan,pe
tit en el fons, perquè és unpoble, és pro
vincià. I amb una direcció d’escena pre
cisaperòquedeixaespaialspersonatges
perdesenvoluparsea la sevamanera”.
En aquest sentit, Beczala diu que li

agrada molt el muntatge perquè no és
només minimalista, sinó que totes les
imatges sónmolt simbòliques. “Elmun
tatgeésunhíbridentre tradició imoder
nitat. Tradició perquè no fem res dife
rent de la partitura, però quan veus les
imatges,elseusimbolisme,lidonenmol
tamodernitat. És típicWillyDecker, co
sa que vol dir que hem d’actuar molt”,
diurient, i recordaque l’escenariestà in
clinat i no és fàcil, però que ja hi estan
acostumats.
El tenorpolonès recordaqueesvaen

frontar al seuprimerWerther fa23anys,
i “m’ha seguit tota la meva carrera, és
dels meus favorits i el mantindré temps
enelmeurepertori”.EnWerther, expli
ca,“noésunnoiagradable,ésdolentamb
la Charlotte enmolts moments, egoista,
asocial, si sóchonest,especialmentquan
Decker presenta la Charlotte com una
donafortaquehahagutd’aprendreaen
frontarunavidadifícil iveaquestnoique
notéresaveureamblarealitat,queviual
seu propi món”. “És un personatge

atemporal,semprehihauràgentaixí,vo
lantper sobredel terra,” assenyala.
Respecte a la històrica interpretació

d’Alfredo Kraus, Piotr Beczala diu que
“per a tots els que canten belcanto, que
està en el repertori romàntic, Kraus era
un heroi, un referent amb el qual cal sa
ber conviure, no pots fugirne, era un
gentlemanquenocantavagairesrols,pe
rò totserenperfectes.Al segleXXIésdi
fícil o impossible gestionar una carrera
professional com va fer ell. Tant de bo
hagués nascut cinquanta anys abans. La
nostra realitat és diferent. Hem de con
viure amb el fet que hagin estat els nos
tres antecessors, sense que això signifi
qui que hàgim de copiar, sinó crear el

nostrepropiunivers”.
Per Josep Bros, el muntatge que es

veuràalLiceués“visualmentmoltatem
poral i no hem de parlar tant d’on som
com de qui som”. Ell va debutar amb la
producció deDecker el 2007 aNàpols, i
és, recorda, la tercera vegada que la fa. I
va incorporanthicosesnoves. “A l’esce
nari trobemquina és la relació que hi ha
entre nosaltres. Les reaccions d’en
Werther són molt enèrgiques, és algú
que témolta vida a dins, no sap rebre un
no, i fa que la interpretació hagi de ser
moltacurada. Iaaixòcalsumarli ladifi
cultat vocal de qualsevol òpera deMas
senet, que téunaxarxa,unentramatque
vol portarte, i sempre has de mirar de
mantenirtedistant i cantarambels sen
timents.El segonacteésdegran intensi
tat, de riquesa de matisos incompara
bles, idonagranssatisfaccionsalsquete
nimlapossibilitatdecantarla,desentir
la”, assenyala. I somriu reconeixent que
lamortd’enWertherés“moltllarga,s’ai
xecabastantesvegadesmalgrathaverse
engegat un tret”. “Però és bonica. És ca
paç de dir en poques paraules el que no
havia dit en cinc mesos a la Charlotte”,
subratlla. I el personatge, confessa, no li
provoca només el cansament físic típic
d’unaòpera, sinóque“necessitorecupe
rarme psicològicament, m’absorbeix
moltíssim,emdeixamolt tocat”.
Comels seus companys, AnnaCateri

na Antonacci insisteix que la posada en
escena ésmolt neta i, segons la seva opi
nió, “hi ha atmosferes gairebé txekhovi
anes,bergmanianesiibsenianes,quesón
molt adequades per al meu personatge,
unadonaatrapada enunmatrimoni que
no ha volgut, una situació que no li per
tanyperòqueperlesreglessocialshaha
gut d’acceptar. Viu abatuda per haver
hagut de substituir la sevamaremorta, i
enWertheréslasevaànimabessona.Te
nen la mateixa sensibilitat extrema per
lescoses, labellesa, lanaturalesa,elssen
timents. Però justament per això no es
deixa ni somiar estar amb ell. Només
amb lamortd’enWerther acceptaràper
fi ser diferent del seu ambient, no ser el
queelsaltresesperend’ella”.c

ANTONI BOFILL

Una escena dels assajos deWerther al Liceu, amb el gran tenor polonès Piotr Beczala a la dreta

Josep Bros complirà
25 anys del seu debut
al coliseu de la Rambla
amb ‘Ana Bolena’


