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Unes quaranta persones
del Cor del Gran Teatre del
Liceu van sortir ahir a la
tarda davant del teatre en
senyal de protesta per les
retallades de plantilla i sa-
larials que afecten els tre-
balladors de l’empresa.

Els cantaires van ento-
nar el famós cor dels es-
claus hebreus Va, pensie-
ro, de l’òpera Nabucco
(1842), de Giuseppe Ver-
di, davant dels turistes bo-
cabadats que passejaven
per la Rambla i la nombro-
sa premsa convocada:
“Hem triat el Va, pensiero
perquè és una peça alta-
ment reivindicativa. Els
italians quan es va estre-
nar van veure-hi un cant
contra l’opressió estran-
gera que patien”, va co-
mentar José Antonio Me-
dina, representant legal
del cor.

Als 440 treballadors del
Liceu se’ls ha aplicat una
reducció salarial del 5% se-
guint el decret del govern
central contra la crisi. A
més, la direcció de l’entitat
ha anunciat que el proper
22 de juliol presentarà un

expedient de regulació
d’ocupació per reduir la se-
va plantilla un 10%. “No sa-
bem com afectarà aquesta
retallada el cor, perquè
som –amb 72 persones– el
col·lectiu més reduït del Li-
ceu. Estem segurs que si
redueixen el nombre de
cantants, en quedarà afec-
tada la qualitat artística”.

El cor abandera aquesta
protesta que no compta
amb el vistiplau del comitè
d’empresa: “Ells creuen

que hauríem de fer una al-
tra mena d’actes”, va dir
Medina, que insisteix en el
fet que “el Liceu té proble-
mes com qualsevol altra
empresa”.

El cor vol tirar endavant
la vaga per a la propera
producció del Liceu, Doña
Francisquita (del 23 al 30
de juliol), tot i que, de mo-
ment, no l’han convocada
oficialment i està pendent
d’una votació en properes
assemblees. ■
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Membres del Cor del Gran Teatre del Liceu ahir cantant el ‘Va, pensiero...’ de Verdi davant

les portes del teatre ■ ROBERT RAMOS

“La retallada
afectarà la
qualitat artística
del cor”

La dinàmica editorial Ae-
ditors, radicada al Perelló
(Baix Ebre), presenta un
nou recull de proses, Fugi-
da en cercles, del poeta i
narrador Josep Igual (Be-
nicarló, 1966).

Instal·lat a les Terres de
l’Ebre des de la dècada dels
noranta, Josep Igual és un
dels escriptors de la seva
generació que millor han
sabut bastir un món per-
sonal des de diferents gè-
neres literaris i periodís-
tics. Ha conreat la poesia,
el conte, la novel·la, l’arti-
cle literari i el dietari. La
seva producció dels últims
anys inclou  Faules mamí-
feres (2007), Ditades al vi-
dre (2008), Quaderns del-
taics (2009) i Uomo qual-
que (2010). Sovint combi-
na els gèneres en unes pro-
ses que destaquen per la
versemblança del llen-
guatge, el realisme i el
tractament de situacions
quotidianes entre la ficció

i l’actualitat. Fugida en
cercles conté tots aquests
ingredients, des de refle-
xions de dietari poètic a
novel·les d’una sola frase,
com Natura morta res-
suscitant: “La culata del
vell revòlver ha tret uns
grills de ceba tendra“.

De fet, el nou recull
s’obre amb una cita de
Frank Zappa (“Sé que no-
més és veritat el que és ab-
surd“), tota una declara-
ció de principis, que cons-
tata la predilecció de l’au-
tor per l’observació de la
realitat i la barreja poste-
rior en territoris literaris i
autobiogràfics d’abans
d’internet: “He estat l’arti-
culista freelance, francti-
rador i suïcida (metralla
d’Olivetti, dues còpies
–paper carbó– i la corre-
dissa fins al cotxe de línia),
cobrant sempre poc i tard
(encara dura el malefici),
apartat d’una manotada
pel cacic etern...”.

En el nou llibre podem
trobar una topografia d’es-
criptors de referència que
han marcat el tarannà de
Josep Igual, des de Pasoli-
ni fins a Valéry, Cioran i
Rimbaud, amb què es clou
el volum. ■
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