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Els teatresd’òpera
se la juguen

Els coliseus lírics opten per mantenir els títols
o cancel·lar: totes dues coses són un risc

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Ser atrevit i tirar enda-
vant programant, ja al
juliolienespaistancats,
o ser prudent i can-
cel·larperendavantper
no jugar-se-la? Totes

les opcions són legítimes en aques-
ta situació de desconeixement ab-
solut sobre el comportament que
pot tenir el coronavirus les pròxi-
mes setmanes. I els teatresd’òpera,
aquests fars que catalitzen la vida
cultural de les ciutats i els països,
han hagut de prendre les seves de-
cisions.Totesarriscades.
La Covid-19 justifica les d’uns i

d’altres: la del Teatro Real de llan-
çar-sea fermúltiples funcionsde la
Traviata aquest juliol, en versió se-
miescenificada, i ladelGranTeatre
del Liceu de no imaginar –quan fa
unmesvacancel·larelquequedava
de temporada– el públic entrant
amb mascareta i distància social a
veure Il barbiere di Siviglia, una
òpera que requereix una orquestra
menys nombrosa queLaTraviata i
quetambéestavaprogramadapera
aquest finaldecurs.
A escala internacional passa el

mateix.El festivaldeSalzburg,amb
citesenexteriors,vacancel·larmolt
al principi de la pandèmia. En can-
vi, l’Arena di Verona, amb els seus
enormes espais a l’aire lliure, farà
espectacles aquest estiu. Plácido
Domingo anunciava a Il Corriere
della Sera que hi participarà a
l’agost. Serà la seva primera actua-
ció després de superar ellmateix el
coronavirus.
I mentre a la Scala de Milà o a

l’Òpera de París opten per renovar
la cancel·lació amesura que evolu-
ciona la pandèmia, a l’altre extrem
ha aparegut aquesta setmana la
Metropolitan OperaHouse deNo-
vaYork anunciant una cancel·lació
que incloïa tota la temporada de

tardor, finsal31dedesembre. “Ate-
sa l’enorme complexitat en termes
organitzatius de la Met, no tenim
capmés opció”, afirmava en un co-
municat el director general, Peter
Gelb. “La salut i la seguretat dels
membres de la nostra companyia i
del nostre públic són la nostra mà-
xima prioritat, i simplement no és
factible tornara l’òperaal setembre
mentreeldistanciamentsocialcon-
tinuï sent un requeriment”, expli-
cava.
És obvi: quan els coliseus gestio-

nen elevats pressupostos sense
subvencions no es poden permetre
reduir el públic. Els costos són ex-
cessius i la seva maquinària deixa
deser rendible.
Però tornant a territori nacional,

quan el tema implicaMadrid i Bar-
celona, la tornadadesigualdels tea-
tres d’òpera a l’activitat ordinària
s’observa amb lupa per part dels
agents socials i el mateix públic.
Com si es tractés d’una lliga futbo-
lística, s’eleven opinions d’un i un
altre costat, es llancen preguntes.
Per què elLiceuhade garantirmés
seguretatqueelsseushomòlegs?És
assenyat precipitar-se a cancel·lar
quanestàsdemanantsuporteconò-
mic?
I des de l’altra banda: com pot

permetre el ministeri que el Real
deixi menys d’un metre de distàn-
ciaentreelsassistentsaquestjuliol?
Si precisament l’OMS acaba de
treure un estudi que demostra que
ésenladistànciacurtaonelcorona-

virus se la juga: a més d’un metre,
s’evitenun82%dels contagis. I tot i
això, qui ens diu que d’aquí unmes
el nivell de contagi no haurà baixat
anivells insignificants i lacalor farà
la resta.
ElMinisteri de Cultura ha optat,

a travésde l’InstitutNacionalde les
Arts Escèniques i la Música (Ina-
em), perquè les decisions es
prenguin de quinze dies en quinze
dies, segons els terminis sanitaris
d’aquestapandèmia.Sabiaqueenel
moment que fos possible, els
equipaments públics havien de ser
els primers a obrir. I els teatres
d’òperasónaquest farqueexerceix
un lideratge. Per què no va posar el
fre, sent com és part de l’Executiva
del Liceu, quan el teatre es va

plantejar avançar-se i cancel·lar?
Les circumstàncies han conduït

Amaya de Miguel, la directora ge-
neral, a frenar les cancel·lacions al
mateix temps que frena les reober-
tures. És lògic: el coronavirus no
deixa marge. Però d’una banda re-
comanano fer concerts aquest juli-
ol i que els festivals cancel·lin, i de
l’altracedeixalespeticionsdelReal
d’obrir a un 50%. Tot això s’ha de
veure en un context polític en què
des del govern autonòmic de Ma-
drid s’instiga a tornar a l’activitat,
mentrequeelde Catalunyacontéla
desescalada.
“Emcomprometo a tornar aque-

lla vida que la pandèmiaha amena-
çat de treure’ns a tots”, deia ahir
Gregorio Marañón, president del
Teatro Real, a l’inici de la roda de
premsadepresentaciódelatempo-
rada 2020-21, un roda en què no es
va respondre a cap pregunta sobre
elsprotocolsde seguretatprevistos
per a La Traviata. “Això ho direm
quanfaltiunasetmanapera l’estre-
na, perquè dependrà de com ens
trobem en aquell moment”, va
apuntar Joan Matabosch, director
artístic de la casa, en plena onada
d’optimismegeneraliassumintque
totestàenunwork inprogress.
Al seu torn, Salvador Alemany,

president del Liceu, assegurava
ahir que “has de prendre les teves
pròpies decisions. La nostra filoso-
fia ha estat valorar totes les varia-
bles i prendre una decisió. El més
importantésquelagententenguiel
quefasiquesiguisprevisibleicohe-
rent. I nosaltres estem convençuts
de ladecisiópresa.Hemconsiderat
totes les possibilitats, les hem con-
trastat amb les administracions, el
mecenatge i la societat, i tenimuna
actitud prudent. Crec que el nostre
públicesperaquefemlaprograma-
cióqueteníem,iaixòaracomaraho
hauriaconsideratunpèlagosarat”.
Coherentambaquestadecisió, el

Liceuhasubstituïtpera lasevaren-

Cultura
La complexa tornada a la normalitat dels coliseus lírics

ESCENA INTERNACIONAL

ElMetcancel·latota
latardoriPlácido
Domingocantaal’agost
a l’ArenadiVerona

SALVADOR ALEMANY (LICEU)

“Hem considerat
totes les variables i
possibilitats, i tenim
una actitud prudent”

JOAN MATABOSCH (TEATRO REAL)

“La conquesta de
la nova normalitat
no arribarà sola,
cal ser proactius”

EP
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Teresa Sesé

Retrat
d’un lladre

Hi ha lladres de carteres i lladres de
gallines. Lladres de llibres, de tom-
bes i de caixes fortes. Lladres de la
història i fins i tot de la realitat, lla-

dres que treuen el sentit i cleptòmans de vides
alienes que et van tallant esqueixos comsi fossis
unaplanta, isietdescuidesetpispenfinsal’espe-
rança.Robaréslleig.Peròelrobatori fael lladre, i
hihalladresi lladres.Lamajoriaescreuenherois
isónsimplesfacinerosos. Millorposar-seforade
perill.Peròquèpassariasienllocdecondemnar-
losdeixéssimqueentressin en lesnostres vides?
És el que va fer Barbora Kysilkova, artista txeca
que el 2015 va rebre una trucada de la seva gale-
rista per informar-li que dos homes havien en-
tratalaGalleriNobeld’Oslo,onresideix, is’havi-
en emportat dues de les seves grans pintures a
l’oli enrotllades sota el braç. Ella no era Picasso.
Per què algú voldria robar els seus quadres hi-
perrealistes? Quin tipus de bandit podia sentir
l’impuls de violar la llei i posar en risc la seva lli-
bertatper l’artd’unapintoradesconeguda?
Les imatgesgravadesper lescàmeresdesegu-

retat vanportar a arrestar els autors, peròni ras-
tre de les obres. El dia del judici Kysilkova es
planta davant el capitost, Karl-Bertil Nordland,
un jove tatuat amb antecedents penals, i li pre-
guntaamablementonsónlessevesobres.“Noho
puc recordar”, li respon. Estava massa drogat.
Ella el sorprendrà llavors amb una proposta ar-
riscada: “M’encantaria fer-te un retrat”. Ell ho
accepta.Jaal’estudi,Nordlandliconfessaqueva
triar les seves obres perquè li van semblar boni-
ques, iquanveuperprimeravegadaelseuretrat,
imaginat com un elegant cavaller amb una copa

de vi negre, l’home dur es posa a sanglotar. Tots
doss’abracen.Al llargdetresanyselcineastano-
ruec BenjaminRee segueix la història d’aquesta
relació improbableaThepainterandthethief, un
documentalqueparladel’intercanvidemirades,
de la necessitat de ser vistos i apreciats pels al-
tres,delvalorde l’empatia, idelconsolde l’amis-
tat i l’art.
Ree va saber de la pintora i el lladre rastrejant

històries de robatoris d’art a Google. Veia quel-
comdedelicat enaixò.Comsi els lladresdemu-
seusfossinéssersambunencantespecialquefes
els seus crims més perdonables. Va tenir sort
ambNordland.Lamajorpartd’ellssóngàngsters
idelinqüentsprofessionalsquenosentenres so-
bre les obresmestres que roben. Però què passa
quanl’artistaésel lladre?Elmateix2015queKy-
silkovarebia lanotíciadeladesapariciódelsseus
quadres, el cineasta i performer JoeGibbons, de
61anys,vaentrarenunasucursaldelCapitalOne
BankdeManhattanivalliurarunanotaalcaixer:
“Aixòésunatracament”.Vasortiramb1.002dò-
larsiunpaquetdetintaquequanvaexplotarelva
cobrirambunatacaincriminatòria.Gibbons–les
seves obres formen part delMoMAo el Pompi-
dou– ho havia filmat tot amb una càmera de ví-
deo. “És una performance”, va dir per defensar-
se davant el jutge. Reconèixer un artista pot ser
tan complicat com reconèixer un lladre. Va ser
condemnataunanydepresó.

Ellvarobardosdelsseusquadres
aunagaleriad’Oslo;ella,enllocde
condemnar-lo, liproposadepintar
elseuretrat, intercanviarmirades

#tuitsdecultura

@azaharalonso Azahara Alonso Escriptora
Al recuperar un texto (mío), he tenido
que borrar con cara de repelús un “En vista
de lo cual”.
¿Quién era yo entonces? Madre mía, la res
escribiente...

@BlancaLlumVidal Blanca Llum
Vidal Filòloga i escriptora
No trobo una traducció que m’agra-
di de «desmadrar». Un verb. Té un
punt boig que no veig a excedir-se,
a passar-se de la ratlla...

@emiliatijoux Maria Emilia Tijoux Sociòloga
Hay que luchar contra el racismo que nos constituye y que tanto
nos daña igual como daña los lazos de vida con los demás y
trabajar para evitar toda violencia contra un ser humano por su
color, rasgos, condición económica, origen o nacionalidad. La
humanidad somos todes!!!

@jordicorominas Jordi Coromi-
nas Escriptor i performer
Suelo salir a pasear por la maña-
na; hoy lo hice por la tarde, se
respira joie de vivre y me encanta.

© A BOFILL / GRAN TEATRE DEL LICEU

MADRID - BARCELONA
Les diferents velocitats amb
què el Teatro Real i el Liceu
encaren la tornada a la

normalitat il·lustren l’anò-
mala situació arran del
coronavirus i el tarannà
d’un públic i l’altre. El Real
va reivindicar “confiança en
el futur” presentant tempo-
rada. A dalt a l’esquerra,
Ignacio García-Belenguer
(dir. general), Gregorio

Marañón (president) i Joan
Matabosch (artístic). Sobre
aquest text, la directiva del
Liceu: Josep Pons (musi-

cal), Víctor Garcia de Gomar
(artístic), Salvador Alemany
(president) i Valentí Oviedo

(dir. general)

trée l’EugeneOnegindeTxaikovski,
que necessita una gran orquestra,
per un Don Giovanni de Mozart,
més compatible amb les circums-
tàncies. El Real, en canvi, ha man-
tingut el Verdi amb què pensava
obrir al setembre,Un ballo in mas-
chera, però amb una producció
menys impossible que arriba de la
Fenice.
“La conquesta de la normalitat

noésunacosaquehagid’arribarso-
la, cal ser proactius, cal anar fent
passoscapaquestanormalitat, amb
condicions màximes per a artistes,
tècnics i públic, però cal ser proac-
tiu”, insistiaMatabosch. La travia-
ta, diu, és un pròleg, un aperitiu en
format semistage “que ens ha de
portarqueal’octubrejapuguemfer
unaproducció”.
Quan va presentar la temporada,

ambsetnovesproduccionspròpies
i dues estrenes absolutes, elReal va
feroblidar ahir els 53diesde tanca-
mentqueacumula.c

Alsetembre, ‘Un
ballo’derecanvi
El Real enlluerna amb la temporada
2020-2021: Dvorák, Britten, Benjamin...

M. CHAVARRÍA Barcelona

ElTeatroRealdeMadridvaanunci-
ar ahir una enlluernadora tempora-
da2020-2021delaqual lapandèmia
del coronavirus amb prou feines ha
obligat a modificar alguns detalls,
segons va explicar el seu equip di-
rectiu. La rentrée lírica madrilenya
començarà el 18 de setembre (el 16
per al públic de menys de 35) amb
Un ballo in maschera de Verdi, diri-
git per Nicola Luisotti, però havent
canviat laproduccióprevista–idifí-
cil d’adaptar en pandèmia– per una
reposició que arriba de la Fenice. I
aquest és tot el pla B que té el Real
per fer frontauneventual repuntde
laCovid-19a la tardor.
Entre els quinze títols progra-

mats, que van de Bellini i Puccini a
apostes per òpera del segle XX i
XXI,hihasetnovesproduccionsdel
Real.Rusalka, d’Antonin Dvorák, la
joia del repertori txec, aquí amb
muntatge de Christof Loy i en co-
producció amb el Liceu, el Palau de
les Arts, Dresden i Bolonya, compta
amb la soprano Asmik Grigorian
comungranactiu.DespréshihaPe-
terGrimes,deBritten,ambelmateix
tàndem–alabatutaIvorBoltonia la
reggia DeborahWarner– que va fer

la premiada Billy Bad per al Real.
PeròsobretotarribaLessons in lo-

ve and violence, de George Benja-
min, l’òpera de nou encuny que ja
s’ha convertit en un clàssic contem-
porani i enquèelRealhacol·laborat
estretament amb el Liceu (on es
veurà el 2021). Josep Pons dirigirà
musicalment aquest encàrrec de fa
dosanysdelsdos teatres, juntament
amb Lió, Amsterdam, Hamburg o
Chicago.
També és producció pròpia la

Norma de Bellini, amb muntatge
minimalista de Justin Way i direc-
ciómusical deMaurizio Benini, a la
qual ja li han sortit pretendents

(l’agost del 2021 viatjarà al festival
de Ljubljana, a Eslovènia). IViva la
Mamma!, deDonizetti, ambientada
aquí en un pàrquing que havia estat
unfabulósteatre.Totplegatconver-
teix aquesta òpera bufa en un “ho-
menatgeal teatre iunal·legatcontra
la destrucció de la cultura en aquest
moment en què els teatres són tan-
cats”, apunta Joan Matabosch, di-
rectorartísticdelReal.
Amés,elRealanunciaduesestre-

nes mundials: Marie, de Germán
Alonso, ambllibret idramatúrgiade

LolaBlasco,iTránsito,deJesúsTor-
res,una incursióa l’universdelsexi-
liats republicans espanyols després
de la segona guerra mundial que
evoca el colpidor drama homònim
deMaxAub.
Entrelesproduccionsconvidades

hihaelDonGiovannideSalzburg,el
Siegfried de la Tetralogia wagneria-
naquedirigeixPabloHeras-Casado

ambmuntatgedeRobertCarsen i la
Tosca del Liceu que firma Paco
Azorín, però traient-sede lamàniga
un compendi de figures internacio-
nals:Netrebko,Radvanovsky,Kauf-
mann,Calleja,Fabiano,CarlosÁlva-
rez,LucaSalsi...Enconcertesveurà
una Elektra amb la Philharmonia
Orchestra dirigida per Esa-Pekka
SaloneniIreneTheorin,LiseDavid-
sen iAnnaLarsson.
IendansaarribadeMunicunaGi-

selle clàssica, un triple bill de la
CompanyiaNacional i l’últim de Si-
di Larbi Cherkaoui pel Reial Ballet
deFlandes: Inmemoriam. Preestre-
naalReal!c

©MICHELE CROSERA / TEATRO DE LA FENICE

La reposició delBallo inmascheraque arriba de la Fenice deVenècia

L ’ESDEVENIMENT

Arriba ‘Lessons in love
and violence’, de
Benjamin, encàrrec del
mateix Real i el Liceu
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