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● Jo, Dalí
● Dir.: Xavier Albertí.
● La relació deGala iDalí vista pel
compositorcatalàXavierBenguerel
i dirigidaperundebutantAlbertí.

Les òperes del 2011-2012
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Quatre anys de retallades contínues
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El pressupost per a la 
propera temporada se 
situa als nivells del 2001

temp.

La retalladadel 15%de l’aportació
de laGeneralitatalLiceu,quesesu-
maal10%delministeri,obligael te-
atreaprendremesuresdràstiques:
entradesméscares, totel setembre
tancat i l’amenaçad’unERO.

haurà“preusdinàmics”.Aixòsigni-
fica que s’ha creat una nova escala
per a les entrades en què els títols
ambmésdemanda, previsiblement
més comercials, poden ser un 5% o
un10%méscarsqueen l’actualitat.
La restademesuresvanen ladirec-
cióde la contencióde la despesa, de
les gires i de la contractació.

Risc,malgrat tot
La partida de despeses que més es
veurà afectada per la retallada és
l’artística, amb un 12,7%menys de
pressupost (1.258.000 euros). “En
uncontext tancomplex,és inútil in-
tentar maquillar les retallades, es
noten”,vaacceptareldirectorartís-

ticJoanMatabosch.Tot iquevaafe-
gir: “Laqualitat és innegociable, no
està sobre la taula a l’hora de fer sa-
crificis. Farem un gran esforç per
fer un nombre important d’òperes
que són noves per al públic”. I no
només espectacles de repertori i
èxit assegurat, que també n’hi ha
–comelconcertd’homenatgeals50
anys de carrera deMontserrat Ca-
ballé–, fins i tot amb diverses repo-
sicions. Un clar exemple d’aquest
ajustament de cinturó asfixiant és
que s’ha anul·lat l’òpera que havia
d’obrir temporada,Faust, i s’ha re-
convertit en una selecció de frag-
ments de l’obra de Charles Gou-
noud en versió concert.e

LAURA SERRA

BARCELONA. La presentació de la
temporadaartísticadelLiceuperal
2011-12 va tenir ahir més notes de
rèquiemqued’opereta.Lesxifresde
les retallades de les ajudes públi-
ques van eclipsar del tot els títols
operístics. L’última, d’un 15% (uns
1,6milions d’euros), la va anunciar
laGeneralitataldirectorgeneraldel
teatre, Joan Francesc Marco, tot
just fa un mes i és efectiva per a la
temporada que ja està en marxa i
per a la vinent, que ja estava tanca-
da. Aquest daltabaix s’afegeix a la
retallada que va anunciar la prima-
vera del 2010 el ministeri i que és
d’un 30% aplicable progressiva-
mententresanys (elvinent, suposa
1,3 milions menys). Això significa
que el pressupost per a la tempora-
da 2011-2012 que va presentar ahir
el Liceu es queda amb només 48,5
milions d’euros, una xifra tan baixa
comlade l’any2002. “Estemcomfa
deu anys”, va afirmarMarco, resig-
nat després de quatre anys de reta-
llades consecutives. La directora
econòmica, Anna Serrano, va re-
marcarquehiha“uncanvidemodel
degestiódel teatre”,perquèperpri-
mercopelLiceus’hauràdefinançar
majoritàriamentambrecursospro-
pis (provinents del taquillatge, el
mecenatge i el lloguerd’espais) i no
amb els ingressos institucionals,
queesquedenenun47,8%delpres-
supost del 2011-2012.

Aquesta constatació ha obligat
els directius del coliseu de la Ram-
bla a plantejarmesures dràstiques.
Com que la temporada en curs dei-
xapocmargedemaniobra, el pla de
xoc se centrarà en la temporada vi-
nent. Marco és conscient que nin-
gú salvaràel teatre comsíque s’han
rescatat els bancs: “La situació és
molt preocupant. No podem incór-
rer en un dèficit que seria letal. Fer
la pilota més gran posaria el teatre
en una situació d’inviavilitat”.

La principal novetat serà de pla-
nificacióartística: al setembrenohi
haurà programació, el Liceu tanca-
ràperestalviar.La intencióde ladi-
recció és negociar amb el comitè
d’empresa perquè les hores que no
es treballin al setembre es puguin
compensar al llarg de la temporada
i evitar, de passada, contractar or-
questres foranes.Això,però,encara
no està pactat amb els represen-
tants dels 395 treballadors, dema-
nera que Joan Francesc Marco va
apuntar: “Sino fospossible, nodes-
cartem presentar un expedient de
regulació d’ocupació al setembre,
com a ultimíssima opció”. L’altra
mesura amb què es pretén equili-
brar ingressos i despeses a curt ter-
mini és encarint les entrades. Hi

UNCÒCTELD’ESTRENES, REPOSICIONS I REPERTORI
01. ‘Le grandmacabre’ de La Fura serà la inauguració oficial de la
temporada. BERND UHLIG 02. ‘Le nozze di Figaro’ de Pasqual es reposarà.

A. BOFILL 03. ‘Una tragèdia florentina’, de Zemlinsky. KOMISCHE OPER BERLIN

EL PLA DE XOC DEL TEATRE D’ÒPERA CATALÀ

El Liceu recula una dècada
Amb un pressupost com el de fa deu anys, la temporada que ve seràmés curta i més cara

● Le grandmacabre
● Dir.: Àlex Ollé i V. Carrasco.
● LaFuradelsBaussignaungrand
guignol sobre la fi delmón, una co-
producció europea celebradíssima.

● Linda di Chamounix
● Dir.: Emilio Sagi.
● Elparadigmademelodrammase-
miseriodeDonizetti torna 34 anys
després ambungran repartiment.

● Il burbero di buon cuore
● Dir.: Irina Brook.
● Jordi Savall dirigirà l’orquestra
en aquesta recuperació d’una obra
del valenciàVicentMartín i Soler.

● Le nozze di Figaro
● Dir.: Lluís Pasqual.
● Reposició mozartiana amb un
elencjoveespanyoliunnoudirector
al fossat: ChristopheRousset.

● La Bohème
● Dir.: Giancarlo del Monaco.
● ElTeatroReal intercanviaambel
LiceuaquestaòperadePuccini,amb
AinhoaArteta iRamónVargas.

● Una tragèdia florentina i
El nan
● Dir.: Andreas Homoki.
● Doble estrena d’obres del redes-
cobertAlexanderZemlinsky.

● La flautamàgica
● Dir.: Joan Font.
● Laproducció infantil del 2011-12
seràGuillemTell, però els Comedi-
antsentrenalaprogramacióadulta.

● Adriana Lecouvreur
● Dir.: David McVicar.
● Èxit apoteòsic a Londres, la co-
producció també ambParís i Viena
tornaaBarcelonaper laporta gran.

● El gato con botas
● Dir.: Emilio Sagi.
● AntoniRos-Marbàalabatuta ho-
menatja el naixement del composi-
torXavierMontsalvatge.

● El giravolt demaig
● Dir.: Oriol Broggi.
● Enaquestcas,Ros-Marbàcelebra
al Palau de laMúsica el cinquante-
nari de lamortd’EduardToldrà.

● Pelléas etMélisande
● Dir.: Robert Wilson.
● Un dels clàssics del segle XX, de
Debussy,49anysinèditalLiceu.In-
clouràdebuts sonats.

● Aida
● Dir.: José Antonio Guitiérrez.
● Tancarà temporada al juliol un
tòtemverdià estrenat aquí el 1877.
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