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Bons temps per a la lírica

“Barcelona és una ciutat que es-
tima la música i la cultura. I des
d’aquesta perspectiva Barcelona
és una ciutat que no s’entendria
sense el Liceu i els estudis que
imparteix el seu Conservatori”.
D’aquesta manera, l’alcaldessa
Ada Colau explicitava ahir quina
és laposicióde l’ajuntament sobre
un dels referents culturals de la
ciutat.
El marc i la circumstància que

van acompanyar aquestes parau-
les eren de categoria: el solemne
Saló deCent de l’Ajuntament, és a
dir, el mateix escenari on fa 180
anysesvaninstituirlescàtedresde
música del Conservatori del Li-
ceu.Totiquenovaserexactament
el mateix dia perquè aquell acte
constitucional va tenir lloc el 27
d’abril del 1838, la intencionalitat
eramésqueevident enunesdeve-
niment que va reunir durant una
hora forçamembres delConsisto-
ri,delLiceu,delConservatori,dels
patrons,delsamics, i tambéaficio-
nats diversos. Lapresència de l’al-
caldessaColau tenia un valor sim-
bòlicremarcable,peraquellaasso-
ciació històrica en alguns sectors
d’identificar el Liceu, la seva exis-
tència i el seuorigen ambunes co-
ordenades diguem-ne de manera
molt resumida burgeses, allunya-
des teòricament i conceptualment
dels postulats de l’opciópolítica al
comandamentdelConsistori.
Es tractava d’un acte, per tant,

no només de recordar i comme-
morar un fet certament signifi-
catiu en la història cultural de la
capital catalana, sinó de visibilit-

zar el compromísde l’Ajuntament
amb l’esmentada institució, una
institució que té com a objectiu
“conèixer, estimar i practicar la
música; aquest és un llenguatge
realment universal que traspassa
tota mena de fronteres, afortuna-
dament també de polítiques”. I en
aquest exercici de proclamar les
bonancesmusicals,unaalcaldessa
relaxada va confessar que “apren-
dreagaudirde lamúsicaésapren-
dreaestimar lahumanitat”.
Després d’aquesta introducció

situacionista, la vetllada –que va
conduir amb agilitat la periodista
Clara Sánchez-Castro– també es

va convertir en una presentació
molt oportuna d’Origen del Con-
servatori del Liceu: 1837-1967, un
volum generós i abundantment
il·lustrat idocumentatsobreelque
indica el títol. Per facilitar la tasca
al nombrós públic assistent, es va
podercontemplarunresumvisual
del contingut del llibre ofert a les
pantalles distribuïdes per les
paretsdelSalódeCent.Unsretalls
d’història molt il·lustratius i hà-
bilment triats que situen la gènesi
i la materialització del Liceu i
el seu correlatiu Conservatori en
les respectives realitats. L’autora
d’aquesta obra admirable és algú

queconeixenprofunditat el tema:
Maria Serrat, directora general de
la Fundació del Conservatori que
també va prendre la paraula de
formabreu i enginyosa.
Però més enllà del sentit proto-

col·lari de la trobada d’ahir en seu
municipal, és innegable que algu-
nes de les paraules que es van po-
der sentir no eren estrictament
d’aquestes que serveixen per co-
brir l’expedient. En aquest sentit
Sergi Ferrer-Salat, en qualitat de
president del patronat de la Fun-
dació del Conservatori del Liceu,
va voler situar en el context histò-
ricaquells fets. “AquestConserva-

tori va néixer fruit de la iniciativa
delasocietatcivil”, idesprésdere-
cordar que va créixer sobre dos
elementsbàsicscomsónara l’edu-
caciómusical i la cultura, va ferun
salt al present i va emfatitzar que
“en última instància estem con-
vençuts que si l’educació musical
estigués més arrelada en la socie-
tat viuríemenunmónmillor”.

A més dels valors formatius de
lamúsicaentota lasevaconcepció
mésàmplia,Ferrer-Salat tambéva

voler recordar els orígens burge-
sos de les dues institucions musi-
copedagògiques. “No es pot obli-
dar que el Conservatori va néixer
fruit del compromís de la societat
civil. Aquesta dimensió social és
unaspectefonamentalquecalres-
saltar”. I vacertificar sensedubtar
que “va ser un esforç sincer i al-
truista” (durant el seu primer se-
gle d’existència, la institució ha
acollitmésdecentmilestudiants).
Ferrer -Salat no va abandonar el -
faristol sense haver confessat
abans que “sento enveja sana
d’aquella societat civil sensible
ambaquests temesencomparació
amb l’actual”.
Un breu recital líric de dues

alumnes becàries de la Fundació
deMúsica Ferrer-Salat van servir
de colofó a l’acte. Comva dir algú,
tantdebose sentís enaquest espai
més música d’aquest mena més
sovint.!

XAVIER CERVERA

Unmoment de l’acte al Saló de Cent durant el recital líric que el va clausurar

L’alcaldessa Colau
celebra els 180 anys
de les càtedres del
Conservatori del
Liceu al Saló de Cent
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En el marc del programa Òpera
al Comerç, les botigues de proxi-
mitat dels eixos comercials de la
Fundació Barcelona Comerç
acolliran fins a 1.890 actuacions
de cantants d’òpera. Les inter-
pretacions inclouran àries i can-
çons napolitanes, relacionant ca-
da peça lírica amb l’activitat del
comerç que aculli l’actuació en
qüestió.
La iniciativa, fins ara inèdita a

la ciutat, es durà a terme des de
demà i fins al 15 denovembre, i hi
participaran més de 200 comer-
ços de Barcelona. Cada diven-
dres es podran escoltar deu can-
çons diferents a deu botigues de
l’eix comercial protagonista
d’aquell dia, que varia cada set-
mana, generant així una ruta líri-
ca per als clients.
Totes les actuacions comença-

ran simultàniament a les 17.30
hores i s’aniran repetint en perí-
odes de 15minuts fins a les 20.30
hores. D’aquesta manera es faci-
litarà el passeig entre botigues a
tots els clients que vulguin escol-
tar les diverses peces.
L’eix comercial Sagrada Famí-

lia serà el primer del programa,
entre les actuacions del qual des-
taquen el contratenor Sergio
Monsalve, que interpretarà Las-
cia ch’io pianga a la xarcuteria Si-
mon, la mezzosoprano Andrea
Orjuela i el seuHavanera aCarali
Regals, la soprano Charo Tris,
que cantarà Tu che di gel sei cinta
al local Millar d’electrodomès-
tics i Fernando Álvarez, amb

Ària del Catàleg deDonGiavanni,
que actuarà a la llibreria Re-Re-
ad. Juntament amb quests artis-
tes també actuaran noves veus i
estudiants del Conservatori Su-
perior de Música del Liceu i de
l’Escola Superior de Música de
Catalunya, com ara el colombià
César Cortés, distingit, recent-
ment, amb el premi de la Lírica
pel Reial Cercle Artístic de Bar-
celona.

Les peces són de compositors
comGeorgFriedrichHändel, Gi-
acomo Puccini, Georges Bizet o
Wolfgang Amadeus Mozart, en-
tre d’altres.
El programa Òpera al Comerç

vol acostar a tota la ciutadania
aquest gènere líric, menys cone-
gut entre el públic, així com re-
forçar el caràcter d’interrelació
ciutadana que representa el co-
merç de proximitat a Barcelona.
Aquest projecte es duu a terme

en el marc de l’Any del Comerç i
la Cultura, organitzat per l’Ajun-
tament de Barcelona i la Funda-
ció Barcelona Comerç.
Per a aquesta activitat Barcelo-

naComerç tindrà la col·laboració
de l’entitat Òpera Jove de Cata-
lunya, integrada per persones
vinculades al món de la lírica des
de molts àmbits i que treballa
particularment l’òpera local, po-
tenciant de manera molt desta-
cada els nous talents lírics cata-
lans.
El calendari del programa in-

clou actuacions a nombrosos ei-
xos comercials de la ciutat, com
els del Raval, Sarrià, Sant Martí,
el Clot, Sant Andreu, Nou Ei-
xample, Cor d’Horta, Maragall i
Barnavasi, entre molts d’altres. !

Propde 200 comerços deBarcelona
acolliran òpera en viu fins a la tardor

La iniciativa vol
acostar l’ària a la
població i reforçar la
interrelació ciutadana
de Barcelona
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Un dels retratsmés àcids
i divertits que s’han fet mai
sobre la hipocresia social
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