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El sistema pel qual es finan-
cen les comunitats autò-
nomes de règim comú 
funciona d’una manera 
ben peculiar: és conegut 

com el sistema de bestretes. Cada any, 
al mes de juliol, el ministeri d’Hisenda 
fa una previsió dels ingressos que ob-
tindrà per la recaptació d’impostos 
durant l’any següent i comu-
nica a les autonomies quina 
serà la quantitat que els 
transferirà amb la bestreta. 
Com que les comunitats no 
tenen una hisenda pròpia, 
aquesta recaptació la fa l’Es-
tat central i la cedeix –totalment o par-
cialment, és a dir, es queda part d’al-
guns impostos– perquè les regions pu-
guin finançar els serveis bàsics.  

Aquest sistema de finançament es 
liquida dos anys després i sovint po-
sa de manifest que el càlcul que va fer 
l’Estat dos anys abans va ser erroni a 
favor seu. Així, la Generalitat ha fi-

nançat l’Estat amb 4.233 M€ durant 
els últims anys de crisi.   

El juliol passat el ministre Cris-
tóbal Montoro va comunicar a la Ge-
neralitat que rebria 17.618 milions 
d’euros pel model de finançament per 
al 2018. Ahir el ministeri es va desdir 
i va confirmar que aquest any la Gene-
ralitat finalment rebrà 16.838 mili-

ons, és a dir, 780 milions menys del 
previst inicialment. La tisorada tam-
bé s’ha fet extensiva a les altres comu-
nitats, moltes de les quals ja havien 
elaborat els seus comptes amb la pre-
visió feta a l’estiu.  

L’argument de Montoro ha sigut 
que no hi ha uns pressupostos gene-
rals de l’Estat aprovats i que, per tant, 

s’han de prorrogar els de l’any passat, 
cosa que obliga a retallar les bestretes. 
Aquesta trampa no se sosté, ja que 
l’estimació que es va fer al juliol va ser 
basant-se en una previsió d’ingressos 
per recaptació d’impostos que no s’ha 
de veure afectada en cap cas per una 
pròrroga pressupostària, sinó que a 
més ha de créixer per la previsible mi-

llora de la situació econòmi-
ca. A més, amb la nova bes-
treta, Catalunya rebrà 125 
milions menys que els rebuts 
el 2017. En un context de 
pròrroga la previsió d’ingres-
sos hauria de ser com a mí-

nim igual a la de l’any anterior. El que 
realment amaga aquesta maniobra de 
Montoro és una pressió per aprovar 
els pressupostos generals de l’Estat 
ara que encara no té garantit el suport 
del PNB. Però una vegada més els per-
judicats són els ciutadans, com sem-
pre, fins que Catalunya no controli les 
seves bases fiscals. 

La pressió pels pressupostos 
o el trilerisme de Montoro
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Aquesta periodista, escripto-
ra i activista cultural de la Ri-

bera Alta representa el col·lectiu de 
persones que al País Valencià, com 
a Catalunya, han ajudat a recuperar 
una llengua, una cultura i, per tant, 
un país amb una tasca sovint invi-
sible, quan no invisibilitzada. Puig, 
als seus 90 anys, ha rebut finalment 
el reconeixement de la Generalitat 
Valenciana a tota aquesta tasca. P. 29

El president dels EUA ha ofert 
una nova prova de diplomàcia 

testosterònica. “El meu botó nucle-
ar és més gros i poderós” és el tuit de 
resposta a l’enèsima amenaça de Kim 
Jong-un. L’anècdota el posa al mateix 
nivell que el dictador nord-coreà, i a 
més deixa Trump en fora de joc per-
què Pyongyang i Seül han avançat en 
les seves relacions bilaterals. P. 10-11

Donald Trump

Didín Puig

D’ençà de la seva estrena al 
Teatre Grec el 1983, és la ter-

cera vegada que L’elisir d’amore de 
Donizetti dirigit per Mario Gas es 
representa al Liceu. Això demostra 
la vigència i l’èxit d’aquest melo-
dramma giocoso, però també i so-
bretot de la lectura que en fa Mario 
Gas, que justament en destaca la 
sensibilitat més enllà del sainet. P. 33

Mario Gas
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L’‘elisir’ infal·lible de Mario Gas torna al Liceu

que debuta en el rol. “És un perso-
natge còmic i també fort i indepen-
dent. El que té d’estrany pel mo-
ment en què es va escriure l’obra és 
que té el control del seu destí, per-
què pot decidir com, quan i amb qui 
es casa –afirma Pratt–. També és in-
teressant perquè descobreix que es-
tima quan perd l’atenció del Nemo-
rino i això la fa canviar i créixer”. En 
canvi, el Nemorino forma part del 
repertori del tenor eslovac Pavol 
Breslik. “A diferència d’altres pro-
duccions, aquí no és un personatge 
simple i un pèl ruc, sinó humil i tí-
mid. És interessant perquè des 
d’aquesta timidesa intenta acostar-
se a l’Adina, que per a ell és gairebé 
inabastable, i al final es gira la trui-

ta i surt guanyador”, afirma Breslik. 
La senzillesa del personatge només 
és aparent. “És exigent i t’has de 
protegir per arribar bé al moment 
tan esperat d’Un furtiva lagrima. No 
pots donar-ho tot des del comença-
ment”, explica Breslik.  

Mario Gas insisteix en la idea: 
“No hem fet del Nemorino un xim-
ple perquè algú que és capaç de 
transmetre la sensibilitat que ex-
pressa cantant Un furtiva lagrima 
no ho pot ser, amaga més coses. 
Creu que no pot arribar al cel que 
representa l’Adina per a ell, però 
porta a dins l’amor i la passió verta-
dera”. Al marge dels protagonistes, 
el director destaca el personatge 
que ven l’elixir amb què el Nemo-

rino vol enamorar l’Adina, el Dulca-
mara, interpretat pel baríton Ro-
berto de Candia. A més del joc dra-
màtic que dona, per a Gas reflecteix 
l’entorn social de l’obra: “Aquesta 
mena de personatge entabanador 
ha sigut present en països depri-
mits en moltes èpoques i encarna 
molt bé la part popular de l’obra”.  

Al fossat hi haurà Ramón Tebar, 
que debuta com a director musical 
al Liceu. “Quan dirigeixo un Belli-
ni, un Rossini o un Donizetti inten-
to veure què tenen en comú i què 
els diferencia. Donizetti és el més 
modern dels tres en el bel canto i qui 
connecta la tradició amb Verdi, i 
dona molt més significat a la parau-
la”, conclou.e

Pavol Breslik i Jessica Pratt protagonitzen l’òpera de Donizetti traslladada a la Itàlia dels anys 30
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Els efectes de L’elisir d’amore diri-
git per Mario Gas duren molt: el 
muntatge es va estrenar per prime-
ra vegada al Teatre Grec l’any 1983 
i aquest diumenge torna al Liceu 
per tercera vegada. El llibretista Fe-
lice Romani va situar l’acció en un 
llogarret del País Basc, i més enda-
vant la va traslladar a un poble ita-
lià. En canvi, Gas l’ambienta a la Ità-
lia dels anys 30 i hi posa tocs del ci-
nema neorealista. “Primer estava 
situat en l’any de la marxa dels ca-
mises negres de Mussolini sobre 
Roma del 1922, però quan el mun-
tatge va passar a ser propietat del 
Liceu el 1998 el vam endarrerir deu 
anys”, explica Gas. “A l’obra el can-
vi d’època li va molt bé –afegeix–, i 
pel que diuen el públic i els progra-
madors segueix vigent”.  

De L’elisir d’amore se n’acostu-
ma a destacar la comicitat, però Gas 
ho matisa: “No és un sainet, perquè 
hi ha emocions veritables i senti-
ments que s’expressen més enllà 
del grand guignol, com les àries 
d’Una furtiva lagrima i Quanto è be-
lla quanto è cara”. A més, Gas sub-
ratlla la importància d’un moment 
molt concret de l’acció. “La cosa 
canvia en el moment en què Belco-
re –interpretat per Paolo Bordog-
na– treu una pistola i l’hi posa al cap 
a Nemorino. En la vida, en l’art i en 
el teatre, és molt bo no quedar-se 
amb una visió esquemàtica, sinó es-
coltar i sentir el que expliquen la 
música, la trama i els personatges. 
L’elisir d’amore és una obra còmi-
ca i alhora té una sensibilitat seri-
osa”, explica el director. 

Els grans protagonistes de L’eli-
sir d’amore són la parella formada 
pel Nemorino i l’Adina. Ara l’encar-
regada de posar-se en la seva pell és 
la soprano britànica Jessica Pratt, 
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El venedor 
Dulcamara, 
l’Adina i el 
Nemorino (a la 
dreta) a la 
reposició de 
L’elisir d’amore 
al Liceu el 
2012. 
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