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El cantant gal·lès, gran absent de l’escena barcelonina, es rescabala debutant al Palau fent de Wotan, Borís o Falstaff

Bryn Terfel, el baríton tranquil
cantantcom jo.Allà vaig conèixer la
família Caballé i va venir GaryLineker, que jugava al Barça. I recordo
l públic barceloní s’ha Joan Pons cantant un Donizetti.”
I, tot i això, en 30 anys Terfel no
perdut la gran carrera
que Bryn Terfel ha fet ha fet mai una òpera a Barcelona,
les dues darreres dè- “cosa que demostra que algunes
cades. L’última vegada companyiesnoestanalmercatpera
que el baríton gal·lès va actuar a la determinats cantants i repertoris”,
ciutat va ser fa 19 anys, en un recital diu. “Però el wagnerisme se’t menja
amb piano al Liceu amb Malcolm lacarrera,telalimita,etrobatemps.
Martineau. Així no és estrany que El pròxim lustre no faré l’Anell”.
La corpòria veu de Terfel sona
ara,enelseusonatdebut alPalaude
la Música, la sala vulgui recuperar orgànicaitranquil·laaltelèfon,cosa
el temps perdut i programi un con- que convida a anomenar-lo el bacert amb els highlights d’aquest ba- ríton tranquil, tot i ser un nom aclaparador de la líríton: això és, el
rica. Hi ha Gerfinal de La valhaher, Finley,
quíria; La mort “En 30 anys no he fet
Goerne, sí, però
de Borís, del Bouna
òpera
a
Barcelona,
que facin òperís Godunov, de
Mussorgski, o cosa que prova que hi ha ra amb aquesta
veuassa hi és ell,
L’Onore! Ladri!,
i després la resdel Falstaff, de companyies que no hi
Verdi. Serà el són per a certs cantants” ta. Mozart, Verdi, Mussorgski,
dia 6, amb l’OrWagner... Ni els
questra Gulbenkian de Lisboa i l’Orfeó Català. musicals se li resisteixen. Al Palau
Sera un moment cabdal de la tem- hi haurà referències a Broadway i el
porada que el Palau dedicarà a la concert clourà amb If I were a rich
memòria de Carmen Mateu. No en man, d’El violinista a la teulada.
Una diria que li és fàcil, tot això...
va fou a Peralada on Terfel va fer la
“No, i ara, tot i que suposo que
seva primera aparició europea.
“No ho oblidaré mai. Em va con- sembla injust. Tot baríton comença
vidar Josep Carreras en el seu re- per aquells papers mozartians que
torn a l’òpera després de la malaltia. deliciosament li construeixen la
Era un Samsó i Dalila i jo feia d’Abi- veu: Masetto, Figaro, Don Giovanmélech. Va ser una lliçó d’un gran ni, Leporello... Això em va prendre
col·lega i gran persona per a un jove els primers 15 anys de carrera. Però
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona
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.

Terfel tancarà el seu debut al Palau cantant If I were a rich man

hi ha un factor important, conèixer
els teatres que et donen els papers
amb els quals estàs còmode. Surts
amb els col·legues per Milà, per
París, Munic, Viena o Londres, i la
gent et va coneixent com a artista i
et tenen en compte per a pròxims
papers. En aquest sentit, Mozart és
una contrasenya important per introduir-t’hi. De fet Salzburg va ser
un pas important durant els anys en
què Gerard Mortier estava al capdavant. Em va donar moltes oportunitats, vaig treballar amb grans
mestres com Abbado i directors
d’escena com Chereau. Van ser dies
memorables, i sent festival d’estiu
em va dur ràpidament a Bayreuth.
Només calia capitalitzar l’èxit.
Mantenir-se allí és qüestió de molta
sort. I sempre he tingut un bon
agent que m’ha posat a treballar”.
L’ambició artística, diu, consisteix a mantenir un equilibri entre
òpera, concerts, televisió, ràdio... i
recitals “que et tornen l’habilitat i
tècnica vocal”. “L’aprenentatge de
les peces és important –afegeix–, i
en un repertori amb diferents llengües... ara estic rememorant el paper de Borís amb un coach rus”.
Parlant de llengües, què opina de
laqüestió catalana?“És difícil dedir
venint d’una petita nació com
Gal·les, on som clarament part de
l’imperi britànic tot i amb govern
propi. El Brexit ha afegit una altra
frontera per als artistes... El meu és
un sentit europeista”, conclou.
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PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT

L’augment en cultura
passa per alt Catalunya
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

El ministre d’Economia, Cristóbal
Montoro, no té previst treure Catalunya de la congelació de les aportacions al sector cultural: tot i que
el projecte de pressupostos estatals
fet públic ahir preveu un augment
d’un 4,9% del pressupost cultural,
la meitat de la dotzena d’institucions catalanes consorciades, com la
Fundació Pau Casals, Fira Tàrrega,
el Mercat de les Flors i el Teatre
Lliure, rebran els mateixos diners
del ministeri de Cultura que l’any
passat.
Sí que tenen més sort la Fundació
Antoni Tàpies i la Fundació Joan
Miró, encara que poca. Com que
l’aportació de l’Estat és força reduïda, l’augment de 20.000 euros en
l’aportació suposa un tant per cent
elevat. Les institucions catalanes

més beneficiades seran el Museu
Nacional d’Art de Catalunya i el
Macba, que rebran 150.000 euros
més cadascuns d’ells. La comparació d’aquests dos museus, que l’any
passat van tenir uns pressupostos
totals de 15,2 i 11,7 milions, amb el
Museu del Prado i el Museu Reina
Sofia segueix sent flagrant. El Prado
serà un dels més beneficiats: l’aportació serà un 7,58% superior a la de
l’any passat i el pressupost de la institució arribarà fins a 49,7 milions
d’euros. La raó de tanta generositat
es troba en la nova ampliació del
museu i el desplegament del seu
campus. Pel que fa al Reina Sofia,
creix un 4,1% i el pressupost serà de
39,5 milions.
L’única sorpresa en l’aportació
continuista de l’Estat a les institucions culturals catalanes la dona el Liceu. Tot i que fonts del ministeri
d’Economia afirmen que augmenten l’aportació en un 5,2%, el teatre

APORTACIONS DE L’ESTAT A CATALUNYA (EN EUROS)
INSTITUCIONS

2018 (2017)

GRAN TEATRE DEL LICEU

10.111.120 (10.617.120)

VARIACIÓ
-4,8%

MNAC

2.181.330 (2.031.330)

+6,9%

MACBA

1.192.000 (1.042 .000)

+12,6%

TEATRE LLIURE

676.870 (676.870)

0%

MERCAT DE LES FLORS

375.710 (375.710)

0%

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

283.070 (283.070)

0%

ORFEÓ CATALÀ - PALAU DE LA MÚSICA

197.180 (197.180)

0%

REHABILITACIÓ TEATRES DE BARCELONA

125.000 (100.000)

+20%

FIRATÀRREGA

86.250 ( 86.250)

0%

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

90.000 (70.000)

+22,3%

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

68.740 (48.740)

+29,1%

FUNDACIÓ PAU CASALS

25.000 (25.000)

0%
FONT: PGE

rebrà mig milió d’euros menys que
el 2017, quan va rebre una aportació
extraordinària de 3,5 milions per eixugar el dèficit estructural de la casa. Tot i l’anunci de l’augment pressupostari, la cultura torna a representar una part mínima dels pressupostos generals –838 milions,
d’euros, un 0,2% del total– i deixa
molta feina pendent: la llei de la memòria històrica torna a quedar en

Espanya
El Museu
del Prado i el
Reina Sofia,
els més
beneficiats

blanc pressupostàriament i diverses iniciatives catalanes segueixen
sense concretar-se. La Biblioteca de
l’Estat a Barcelona no apareix al
projecte dels pressupostos i les
obres del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i la construcció
de la nova seu de l’Arxiu Històric
Provincial de Girona, que sí que hi
apareixen, no tenen cap partida
concreta adjudicada.e

TV3 – Telenotícies Cap de setmana
1-4-2018
Reportatge sobre com el Palau de la Música Catalana, l’Auditori i el Liceu preparen
les seves temporades artístiques. La peça inclou imatges de l’equip artístic del Palau i
declaracions de Joan Oller, director general.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/la-preparacio-de-les-temporades-demusica-classica-un-gran-trencaclosques-en-que-els-equipaments-treballen-amb-anysdanticipacio/video/5757429/

BR-Klassik
L’emissora de ràdio alemanya de música clàssica BR-Klassik, de la Bayerischer
Rundfunk, va emetre el dijous 29-3-2018 un reportatge de Simon Holst sobre Albert
Guinovart.
Enllaç:
https://www.br-klassik.de/programm/radio/ausstrahlung-1341794.html
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