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Dels espectadors de menys de 35 anys  que van omplir el coliseu, el 80% no coneixia l’òpera 
i van flipar amb el muntatge d’‘I Puritani’, de Bellini  H  Van abundar   les fotos i els aplaudiments

El Liceu es rejoveneix
EL PÚBLIC DISFRUTA AMB LA PRIMERA ÒPERA ‘UNDER 35’

MARTA CERVERA 
BARCELONA

«¡Quina passada! ¡No sabia que hi 
havia tanta gent en escena!». Així li 
explicava un amic a l’altre les seves 
primeres impressions després del 
primer xut d’I Puritani en el seu ba-
teig operístic. L’energia que hi ha-
via al Liceu en la primera funció 
Under 35 era digna de veure. ¡Qui 
tingués menys de 35 anys per dis-
frutar d’aquesta nova aposta per 
atraure el públic jove a l’òpera! 

I és que aquests escollits no no-
més van poder disfrutar d’aquest 
drama romàntic belcantista a un 

preu de ganga de 15 euros. A sobre 
van rebre un tractament vip mai vist, 
amb còctel Bellini abans de començar 
la funció, food stands amb birres, men-
jar mexicà, asiàtic i americà a l’inter-
medi i fins i tot un discjòquei al’aca-
bar per continuar la festa en un ambi-
ent més distès al Foyer, una paraula 
estranya per a molts dels principiants 
que trepitjaven el coliseu de la Ram-
bla per primera vegada. 

El 80% no hi havia anat mai, però 
tenia molta curiositat per viure 
l’òpera en directe, que va començar 
amb un vídeo explicatiu tot just apa-
gar-se els llums. La idea no és dolen-

ta però ¿calia explicar el final? Va so-
brar l’espòiler. 

Molts van aprofitar per deixar em-
premta del seu pas pel Liceu amb ‘sel-
fies’ i fotos que pujaven a les xarxes so-
cials. I tot i que la lírica s’associa al gla-
mur, pocs s’havien pres la molèstia de 
vestir de forma especial. En lloc de ta-
lons, conjunts elegants i pentinats 
amb molta laca, es van estilar més les 
vambes i la roba casual. Cap parella va 
imitar l’estil de Pretty woman: esmò-
quing ell i vestit de nit escotat ella. 

En aquest popular film, la prosti-
tuta protagonista, interpretada per 
Julia Roberts, s’emociona al veure La 

«¡Quina passada! 
 ¡No sabia que hi 
havia tanta gent  
en una òpera!», va 
dir un espectador
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33 ‘Selfies’ a dojo  8 Molts espectadors, com aquesta parella, van aprofitar per immortalitzar el seu pas pel Liceu.

traviata, de Verdi. La seva parella, 
Richard Gere, li havia advertit que 
als que s’acosten per primera vega-
da a l’òpera, els produeix addicció 
o rebuig. «Si els encanta serà per 
sempre, si no, poden arribar a apre-
ciar-la, però mai els arribarà al cor». 
D’acord amb els aplaudiments re-
gistrats ahir al Liceu, en la primera 
funció jove, Bellini va arribar a 
l’ànima de bastants. 

Crear afició 

El repartiment, liderat pel tenor 
René Barbera (lord Arturo Talbo) 
 –arribat de Viena per substituir in 
extremis Celso Albelo–, la soprano 
María José Moreno (Elvira) i el baix 
baríton Nicola Ulivieri (lord Gior-
gio), va ser tan aplaudit com el cor 
i l’orquestra del Liceu, dirigida per 
Christopher Franklin. 

«Em sembla una idea fantàstica 
acostar l’òpera a la gent jove. Solen 
pensar que és per a vells, carca i ca-
ra. Crec que han pogut veure que no 

és així, sobretot perquè aquesta és 
una posada en escena moderna i in-
teressant», va destacar la protago-
nista. La posada en escena d’Annile-
se Miskimmon trasllada l’acció de 
l’Anglaterra del segle XVII a la Irlan-
da del Nord dels anys 70, amb Bel-
fast com a epicentre de conflictes en-
tre catòlics i protestants. 

De la mateixa opinió era Chris-
tina Scheppelmann, directora ar-
tística del Liceu: «Hem d’eliminar 
aquesta idea que l’òpera és avorri-
da». Segons el seu parer, és una al-
tra forma d’art i com a tal «pot 
 enganxar independentment de 
l’edat», afegeix . Estaria contenta si 
dels 1850 assistents –no es van ven-
dre entrades amb mala visibilitat 
en aquest primer Liceu Under 35– 
«uns 300 s’aficionen a l’òpera». 
¿Quants hi tornaran? Aquesta és la 
qüestió. 

Per cert, si us heu quedat amb 
les ganes i teniu menys de 35 anys, 
no us preocupeu. Hi haurà una al-
tra nit per a joves amb Tosca, de 
Puccini, el dia 8 de juny. Les entra-
des sortiran a la venda el 8 de maig 
a la web del Liceu. H

‘Tosca’, de Puccini,  
serà el pròxim títol 
a 15 euros, amb 
entrades a la 
venda el 8 de maig


