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La temporada 2008/09 va
caducar el contracte pro-
grama. Aquesta tempora-
da, l’acord s’ha prorrogat
en espera que es pugui
consensuar el document
redactat per la comissió
executiva del Liceu. El
contracte reforça també
l’accés al Liceu per a tot-
hom, per visualitzar que el
teatre ja és de tots. El 1997
es va ratificar la cessió de
la propietat al consorci pú-
blic per la Societat del
Gran Teatre del Liceu. Els
objectius, encara no apro-
vats, ja els ha integrat la di-
recció artística. Sempre, és
clar, que els recursos ho
permetin. De fet, abans de
vacances es va anunciar
l’anul·lació de la progra-
mació del Foyer. La seva
cancel·lació s’allargarà
fins que el Liceu no acon-
segueixi estabilitzar els
pressupostos, «mentre
plogui, portarem parai-
gües», diu explícit Marco.

La temporada 2008/09
es va registrar una davalla-
da del 4% en els ingressos.
Gràcies a la política de
contenció, les despeses es
van reduir un 3%. El dèfi-
cit d’un pressupost de 55,6
milions d’euros ha estat
d’un 1% (prop de 500.000
euros), que es pot eixugar
amb el romanent de les
temporades anteriors.
L’anunci que el Ministeri
de Cultura reduirà un10%
l’aportació al Liceu és
preocupant. Sobretot, per-
què les altres administra-
cions del consorci (Depar-
tament de Cultura, Ajunta-
ment i Diputació) poden
veure’s obligades a pren-
dre una decisió semblant.
La crisi econòmica també
dificulta la línia de mece-
natge i, fins i tot, ha reduït
un 3% la venda d’entrades.
En comptes de rebaixar
preus, el Liceu els ha in-
crementat lleugerament
aquesta temporada. Si el
dèficit s’allargués molts
anys, adverteix Marco,
caldrà revisar «el discurs
artístic», un extrem que es
vol evitar com sigui. El
Foyer, ara sense progra-
mació, es convertirà en un
actiu ja que es podrà llogar
i «demandes de lloguer, en

tenim moltes». El Liceu,
tot i programar òpera –una
disciplina que resulta molt
cara–, aconsegueix cobrir
el 48% del pressupost ge-
neral amb entrades, llo-
guers de sala i mecenatge.
El 52% restant es paga
amb les subvencions de les
administracions.

El 31 de gener de 1994

es va produir un incendi a
l’escenari del teatre. Va ser
un daltabaix que, amb els
anys, va permetre recons-
truir un edifici amb man-
cances degudes als seus
150 anys d’història. La se-
va reconstrucció va facili-
tar-ne l’ampliació i va ga-
rantir que l’equipament,
amb finançament públic

des del 1980, però de pro-
pietat privada, s’obrís a la
ciutadania. Des de gairebé
la seva inauguració, el
1847, fins al 1980, va ser
propietat de la Societat,
que concedia la gestió a
uns empresaris. El 1980,
Generalitat, Ajuntament i
Societat van crear un pri-
mer consorci mixt. S’hi

afegiria posteriorment el
Ministeri i la Diputació. El
nou consorci, creat durant
les obres de reforma, és
públic. Es mantenen en la
fundació del Gran Teatre
del Liceu dos represen-
tants de la Societat i dos
dels mecenes, que mai su-
peren els set representants
de les administracions.

El director general re-
ferma la voluntat del Liceu
que, tot i que es va més en-
llà del país, està implicat
en el barri del Raval. A
més de ser membres de la
Fundació Raval, es facilita
l’accés a òperes a joves a
través dels Amics de
l’Òpera i se cedeixen es-
pais a les escoles del barri.

El Liceu, tot i la reducció d’ajudes de les
administracions, reforçarà la dansa

En el desè aniversari de la seva reobertura és imminent l’acord pel nou contracte programa amb les administracions

● El 7 d’octubre de 1999 es va tancar un
parèntesi en la història del Gran Teatre del
Liceu que es va obrir aquell dissortat 31
de gener de 1994 amb un incendi que no

Un detall de la jornada de portes obertes, ahir, a la platea del Gran Teatre del Liceu./ QUIM PUIG

● El director general del
Liceu, Joan Francesc Mar-
co, entén que el trasbals al
Palau de la Música hagi re-
volucionat el panorama ar-
tístic. Els teatres públics
de seguida van redactar un
document en què negaven
que fos habitual, per
exemple, «pagar en negre»
tal com donava per fet Fè-
lix Millet en la seva carta
de confessió al jutge. Mar-
co ha comprovat que «la
majoria de la gent diferen-
cia una institució d’una
persona que, pel que diu i
sembla, no ho ha gestionat
bé. No crec que ens afecti
el cas Millet».

La situació de transpa-
rència econòmica i jurídi-
ca és radicalment diferent
a la del Palau de la Música.
Marco no es tanca al fet
que, si l’administració ho
vol, s’ampliï el control
econòmic del Liceu, tot i
que considera que «és su-
ficient». Les funcions i els
pressupostos estan ben de-
limitats entre el consorci
públic i la fundació.

Pel que fa al control, el
Liceu té quatre filtres: Hi
ha un interventor del De-
partament d’Economia i
Finances que és present a
les comissions executives
mensuals en les quals pot
demanar tota la documen-
tació que consideri opor-
tuna. A més, redacta un in-
forme global anual. El Li-
ceu també ha de superar
una auditoria, el protecto-
rat de les fundacions i, fi-
nalment, la revisió de la
Sindicatura de Comptes.

● Unes dotze mil persones van
aprofitar ahir la jornada de portes
obertes del Liceu, des de les deu
del matí a les sis de la tarda. A les
cinc, la cua superava la cantonada i
això que el ritme d’entrada era di-
nàmic. El recompte del porter, es-
tricte, ja superava la quantitat de
10.312 visitants i es calculava que
a última hora s’arribaria a les
12.000 entrades. Les converses en-
tre els espectadors anònims parla-
ven habitualment de l’últim cop
que hi havien anat. A l’assaig
d’una òpera amb l’entrada facilita-
da per un pianista. Al Foyer. Una
nena, al passadís, proposava a la
mare si podien colar-se en una llot-

JORDI BORDES/ Barcelona es va compadir de les fustes que havien
bastit escenari i platea durant 150 anys.
Joan Francesc Marco, director general del
Liceu des de fa un any, ha liderat la redac-
ció d’un nou contracte programa que con-

ja «per reconèixer on és la nostra».
Una parella adulta, absorta, només
sabia pronunciar un «què bonic»
reflectida en el saló dels Miralls. El
Liceu és un teatre públic des que va
obrir després de l’incendi. És de
tots. Ahir es va confirmar que, a
més de sentir-lo com a propi, tot-
hom és propietari d’una gran cu-
riositat.

L’embús principal de la visita es
produïa a l’entrada de la platea.
Pocs eren els que no aprofitaven
l’oportunitat de seure en una buta-
ca i sentir-se antics liceistes, admi-
rar els ulls de bou pintats al sostre
per Perejaume i escoltar una ària
que convidava a la conversa a mitja

creti els objectius del teatre amb l’admi-
nistració. El document, actualment en
mans de les administracions, estarà llest
per aprovar el gener del 2010. L’impuls
per als pròxims anys serà per a la dansa,

veu. Al Foyer, es podia seguir una
òpera en una gran pantalla. Als pri-
mers balcons hi havia aglomera-
ció. Els últims, estaven ben buits.
El que no canvia enlloc és l’interès
per agafar el programa de sortida i
les cues per anar al lavabo en una
visita que es podia fer en vint mi-
nuts. La sortida per l’Espai Liceu
sembla una jugada comercial per-
versa. Van ser molts els que es van
deixar entretenir pel marxandatge.
El cafè no donava l’abast –tot i que
els assistents tampoc no tenien
pressa–. El cap de setmana de la
festa dels Súpers a Montjuïc aca-
bava amb un altre acte multitudi-
nari al cor de la Rambla.

l’autoria contemporània i el repertori líric
propi. Marco manté aquesta línia, tot i que
ja coneix que el Ministeri retallarà un10%
l’aportació i tem actuacions semblants de
Generalitat, Ajuntament i Diputació.

Joan Francesc
Marco: «L’afer
Millet no crec
que ens afecti»

La curiositat també és de tots


