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ElLiceuportarà les representacions
d’òpera a lespresons catalanes
El teatre començarà al febrer Foyer XXI, un fòrum de música contemporània

JOSEP MASSOT
Barcelona

El Liceu està madurant un pro
jecte per portar l’òpera a les pre
sons amb òperes presencials, i
no com fins ara, amb retransmis
sions en pantalla. Tot i això, el
director, Roger Guasch, no va
especificar si el programa, que té
un pressupost de 100.000 euros,
inclou algun tipus demesures de
reinserció social dels presos que
compleixen condemna.
L’anunci va ser la novetat més

destacada del programa social
presentat ahir al teatre, amb
presència dels titulars de les tres
administracions catalanes que
participen en el consorci, els
consellers Santi Vila i Dolors
Bassa; la presidenta de la Dipu
tació deBarcelona,MercèCone
sa, i el tinent d’alcalde Jaume
Collboni. Perpart delGovernes
panyol hi va assistir el secretari
d’Estat de Relacions amb les
Corts, José Luis Ayllón.
Collboni va dir que quan ell

era petit el Liceu era un mur, i
ara és una institució accessible.
En la voluntat de desprendre’s
de la imatge de centre elitista, el
director, Roger Guasch, va es
grimir que l’aprofitament de les
aigües freàtiques del subsol
aporta cada any 96milions de li
tres, o que la venda de 90.000
entrades subvencionades per
atreure nous públics o els
col∙lectius més vulnerables (jo
ves, aturats, jubilats, discapaci
tats...) suposa deixar de recaptar

més d’un milió d’euros.
El Liceu, aprofitant les obres

de reconstrucció, ja va adoptar
lesmesures d’accessibilitat per a
discapacitats i infraestructura
d’estalvi energètic. Avui té sis
places a platea per a cadires de
rodes i quatre per a acompa
nyants.
L’edat mitjana dels 16.000

abonats és de 60,2 anys, i de l’es
pectador ocasional, 47. El públic
és eminentment català (al vol
tant del 80%), els estrangers re
presenten el 14%, i els assistents

que viuen en altres llocs de l’Es
tat, el 6%.
Segons les estadístiques, el

13,1% de ciutadans de Barcelona
són aficionats a l’òpera, cosa que
no vol dir que assisteixin en
aquesta proporció a les sessions
del Liceu. D’aquests, els qui te
nen estudis primaris amb prou
feines són el 4,6%. Una dada sig
nificativa per al futur és que el
2014 només el 0,1% de joves en
tre 14 i 30 anys va assistir a una
representació d’òpera.

Entre lesmesures anunciades

ahir no figurava un programa
per a la promoció de nous ta
lents o la col∙laboració amb
col∙lectius culturals de la resta
del territori. Roger Guasch sí
que va destacar l’inici del Foyer
XXI, un fòrumdedicat a lamúsi
ca contemporània, o el manteni
ment del Petit Liceu (1,2 milions
d’escolars des del 1999), la
col∙laboració amb màsters de la
UB, els concursos de cant a les
escoles (24.000 cantors des del
1998) i el compromís amb el bar
ri.c
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Jaume Collboni, Mercè Conesa, José Luis Ayllón, Santi Vila , Dolors Bassa i Roger Guasch

El10degenerdel2016vaserun
dia molt negre per als amants
del pop: va morir inesperada
ment David Bowie. Llavors, de
manera improvisada, es va or
ganitzar ràpidament un home
natge que va tenir lloc a la sala
Razzmatazz el 16 de gener. Va
ser tot un èxit. Un any després
s’ha repetit l’esdeveniment,
amb lamajoria dels artistes que
van participar en aquell i amb
altres incorporacions, sota el
mateixtítoldeThestars lookve
ry different today, agafat de la
lletra de Space oddity, i també
ambmotiu benèfic. Aquest cop
el que es recaptava és per a
l’Afanoc (Associació de Famili
ars i Amics deNensOncològics
deCatalunya).
L’homenatge a Bowie va co

mençar amb Empar Moliner
donantpasalgrupLavAllStars,
que tenia entre els seus mem
bres Miqui Puig, per abordar
Absolute begginers. A partir de
llavors es van succeir la restade
participants, introduïtsperpre
sentadors, que van interpretar
un o dos temes. Tenint en
compte la complicació logística
que suposa el canvi d’equip per
a més de 20 grups, els retards
entre uns i altres no van ser ex
cessius, però va ser impossible
seguir l’horari previst, de les 8
delvesprefinsamitjanit, iva fer
que,sentundiafeiner, l’audièn
ciaanésminvant ideslluintel fi
naldefestaentradalamatinada.
Segons confessava Àlex To

río,quevaparticiparenlesdues
edicions, aquesta vegada no es
respirava la mateixa emoció
que l’any passat, quan partici
pants i públic estaven conster
nats.Tampocnovaajudaracre
ar ambient l’austera escenogra
fia, sense gens del glamur de
l’homenatjat, a causa del baix
pressupost. Tot es va fiar a la
música, i hi va haver adaptaci
ons des de la lectura heavy que
Brennevin Cigarrettes van fer
de Reality fins al technopop
quevaninfondreelduoOblique
iCarlosBayonaaDayindayout,
passant pel personal aquelarre
improvisat en què Seward va
convertir Sue (or in a season of
crime).
Entre els moments preferits

per al cronista hi va haver les
versions de l’heroi de lamovida
Luis Miguélez, amb guitarra i
caixaderitmes,d’Heroes iRebel
rebel. Per la seva banda, Suite
Black Stars –amb Sidonie, el
baixistadeBunburyiRubénPo
zo– van brodar l’All the young
dudesqueBowievacompondre
per a Mott The Hoople. Tot i
que potser el mes destacat van
ser les versions que David
Amills&JaumeVilasecavanfer
de Space oddity i Life on Mars
creant emoció genuïna amb
l’única ajuda de teclat i guitarra
acústica. I en la recta final el
Sound & Vision d’Inspira i Sr.
Canario –el grup deDani Vega,
guitarrista de Mishima– amb
ballarinesesquelet i tot.c
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