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ElComentari Jordi
Coca

L
a majoria de polítics mentei-
xen d’una manera diguem-ne
cultural: primer perquè cre-

uen que Maquiavel és la màxima
expressió d’aquest noble ofici
d’ocupar-se de les coses comunes,
i després perquè vivim en un món
basat en les aparences: publicitat,
educació, relacions personals… tot
és mentida. En els casos extrems la
mentida fins i tot pot arribar a sem-
blar una expressió d’intel·ligència
sincera: vegi’s el cas del senyor

La veritat i la mentida

Piqué, que finalment ha entrat en
el territori del patètic.

Sabem que la veritat absoluta és
un impossible, però posa la pell de
gallina que uns senyors de pes,
amb bons sous, es dediquin a fer
ballarugues al voltant d’una parau-
la. Som o no som una nació? Mirin,
vostès diran el que voldran, però jo
sí que sóc una nació i penso seguir
actuant com a tal, amb sobirania. I
els poso alguns petits exemples: no
penso anar a la Fira de Frankfurt

fins que no treguin el senyor que la
dirigeix i que a mi em sembla un
analfabet que no està a l’alçada; no
penso deixar de dir que la Catalu-
nya actual és tal com és perquè una
bona colla de ciutadans hi han dei-
xat la pell, la salut, les il·lusions i els
calés; seguiré creient en la cultura
com a eix vertebrador i no com a
brometa; no em penso callar les
meves opinions, tot i els reiterats
intents de tapar-me la boca…

La mentida ha entrat tan profun-

dament en la nostra societat que res
no és el que sembla: fruites que no
tenen gust, aromes artificials a les
flors, partits polítics sense ideologia,
famosíssimes novel·les sense allò
que Peter Handke troba essencial,
el jo… I a més els catalans també
volem una nació sense sacrificis, i
això no pot ser. Una nació de veritat
ens l’hem de guanyar portant-la al
cor i al carrer. Perquè la nació som
nosaltres. O això també és mentida?

Una nació de veritat
ens l’hem de guanyar
portant-la al cor i al
carrer. Perquè la
nació som nosaltres.
O això també és una
mentida?

Obertura i tancament
Gala inaugural del Palau de les Arts Reina Sofia de València, dissenyat per
Santiago Calatrava, abans de la seva posada en marxa definitiva d’aquí a un any

Xavier Cester
VALÈNCIA

L’òpera ja compta amb un
nou temple. Bé, de fet, hi
comptarà en un futur pro-
per. Ahir al vespre va tenir
lloc el concert d'inauguració
del Palau de les Arts Reina
Sofia, un nou complex cul-
tural obra de Santiago Cala-
trava integrat en la Ciutat de
les Arts i les Ciències, pri-
mera prova de foc d’un equi-
pament que, després dels
fastos inicials (el concert es
repeteix avui i a final de mes
Zubin Mehta dirigeix la No-
vena de Beethoven), no
veurà la primera òpera re-
presentada fins a la tardor
de l’any vinent.

Més enllà de la tradicional
foguera de les vanitats que
solen ser aquests actes –pre-
sència de la monarca que
dóna nom a l’espai, autori-
tats, polítics i famosos múl-
tiples, modelets de tot tipus,
premsa de mig Europa i
molts curiosos mirant-s’ho
des de fora–, el primer con-
tacte amb l’edifici va ser po-
sitiu. La gran nau que Cala-
trava ha ancorat en el llit sec
del Túria –tot i estar encer-
clada d’aigua– és una mola
espectacular de formes or-
gàniques i línies corbes que
recorden de lluny la celebra-
da Òpera de Sydney. Espe-
rem que sigui l’única simili-
tud, perquè el teatre dels an-
típodes està ple de
deficiències tècniques i acús-
tiques que tant de bo no es
trobin a València. Tot i que
algun problema hi ha.

La sala principal, la que
acollirà els grans espectacles
d’òpera, presenta un marc
agradable amb les seves pa-
rets de trencadís. Ara bé, ¿té
sentit, en ple segle XXI, obrir

un teatre a la italiana, amb
severes limitacions de visibi-
litat als laterals? O ja posats,
amb butaques tan estretes.
Pel que fa a una de les qües-
tions essencials, l’acústica,
el format concert no permet
fer judicis definitius. L’or-
questra sonava brillant, i el
cor, poderós, ajudat per la
presència d’una caixa acús-
tica, en detriment d’uns so-
listes que sovint quedaven
llunyans. Caldrà esperar a
una òpera escenificada.

Sobre el projecte valencià
corre una sospita que espe-
rem que el temps desmen-
teixi: el d’un projecte faraò-

nic, costosíssim (molt per
sobre del pressupost inicial)
i pensat més com a política
d’aparador que com a reali-
tat arrelada en l’entorn. La
presència de dues figures
com Lorin Maazel i Zubin
Mehta no aclareix gaire
cosa, no per la seva qualitat,
sinó pel dubte de si s’arre-
mangaran de valent per
tirar endavant l’empresa.

Maazel va ser el gran mes-
tre de cerimònies d’un pro-
grama massa heterogeni,
amb una selecció de l’òpera
espanyola més famosa de
totes, Carmen, diversos
fragments de sarsuela com-

postos per autors valenci-
ans, els Cuatro madrigales
amatorios del compositor
més famós del país al segle
XX, Rodrigo, i una mica de
Falla (El sombrero de tres
picos), potser per donar una
mica d’espetec orquestral. I
la llengua del país? En
l’himne i prou.

Vedets i comparses
A l’espera de la creació d’una
orquestra pròpia, una àm-
plia tria de músics valenci-
ans repartits arreu, comen-
çant per l’OBC, i les veus del
Cor de la Generalitat Valen-
ciana i l’Escolania de la Mare

de Déu dels Desemparats,
van donar un coixí de quali-
tat a la vetllada. En canvi, els
solistes del país eren mers
comparses davant les vedets
convidades. Que les
excel·lents Sandra Fernán-
dez, Elena de la Merced, Isa-
bel Monar i Ofèlia Sala es re-
partissin les peces de Rodri-
go no feia justícia a la
qualitat contrastada de l’es-
cola de cant valenciana.

Demanar sofisticació mu-
sical en una gala d’aquest
tipus seria escabellat. Com a
mínim hi va haver una mica
d’espectacle, amb la testos-
terona tenoril aportada per

Robert Alagna com a Don
José i en la vibrant jota d’El
trust de los tenorios, i la pe-
tulància vocal de Carlos Ál-
varez. En canvi, el rebusca-
ment expressiu d’Angela
Gheorghiu, tant com a Car-
men com en una La corte de
Faraón que passa automàti-
cament als annals de mo-
ments més marcians viscuts
en un coliseu líric, no va ser
apte per a tots els paladars. I
Maazel? Dirigint, oh raresa,
amb la partitura davant, el
veterà mestre va fer el que
s’esperava d’ell: brillant, apa-
ratós, de cara a la galeria. De
fet, només era una gala.

Interior del Palau de les Arts de València en el concert d’inauguració, ahir al vespre ■ MANUEL BRUQUE / EFE


