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Un model que necessita 
adaptar-se a la crisi

M
als temps per a la clàssi-
ca. Les retallades de di-
ners públics que afec-
ten el Liceu, el Palau de 

la Música i l’Auditori posen en pe-
rill la sostenibilitat d’un model que 
necessita adaptar-se a la crisi. Saber 
jugar les cartes disponibles amb en-
cert és ara més decisiu que mai si no 
es vol erosionar l’oferta de qualitat 
d’institucions clau en el mapa cul-
tural barceloní que necessiten les 
ajudes oficials per fer viables els seus 
projectes.
 El Gran Teatre aplica mesures des 
del 2009, però ara estudia cancel·lar 
títols d’òpera i ballet en plena tem-
porada, cosa que comportaria un 
ERO que deixaria els seus treballa-
dors sense feina durant dos mesos. El 
pla d’ajust, encara per confirmar, és 
molt greu no només per la part que 
afecta els funcionaris, sinó també 
pels compromisos adquirits amb el 
públic i els artistes.

 Ningú, amb 48,4 milions per a 
aquest curs, s’explica aquesta deriva 
per més que els dos últims anys s’ha-
gin reduït en 10 milions les aportaci-
ons i que el patrocini hagi baixat un 
30%. Aquests fets, afegits a l’anunci 
de noves retallades –no se sap si el Mi-
nisteri de Cultura mantindrà la re-
ducció del 10% o l’augmentarà, co-
sa que seria nefasta per quadrar els 
comptes–, i uns resultats de taqui-

lla pitjors del previst, han desfermat 
l’alarma.
 L’impuls de la llei de mecenatge 
com a substitutiva de les ajudes no 
és, en la situació actual, la solució si 
no va combinada amb la graduació 
de la rebaixa de diners públics. Ori-
ol Pérez Treviño parla de refundació 
per a un endeutat Auditori. Per a ai-
xò es planteja un model amb reta-
llades edificat sobre l’OBC, sinergia 
amb altres centres i un projecte glo-
bal més sòlid.
 El Palau, amb l’aprovació del seu 
pla estratègic i la unificació de la ges-
tió de les entitats que l’integren, ca-
mina cap a una millor explotació. 
Amb els comptes reordenant-se, des-
prés del saqueig de Millet i Montull, 
s’ha de continuar adaptant a les reta-
llades. Ningú descarta, per això, que 
s’arribin a produir mesures en aques-
tes entitats com les que es planteja el 
Liceu i que han arribat, en part, per 
una flagrant falta de previsió. H
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Ningú s’explica la 
deriva del Liceu encara 
que s’hagin reduït 
ajudes i patrocinis

El Prado 
obre des 
d’ahir també 
els  dilluns

EL PERIÓDICO
MADRID

El Museu del Prado va inaugu-
rar ahir el seu nou horari, que in-
clou obrir el dilluns, i per tant 
estarà obert els set dies de la set-
mana. Segons el seu director, 
Miguel Zugaza, la decisió busca 
homologar el museu amb cen-
tres europeus com la Tate Mo-
dern i el Museu Britànic i els ho-
landesos Rijksmuseum i Museu 
Van Gogh. Amb aquesta inicia-
tiva, que també afegeix el Diven-
dres Sant com a dia de visita, el 
museu només tancarà tres dies: 
l’1 de gener, l’1 de maig i el 25 de 
desembre.
 El museu ja ha estat obrint de 
manera experimental el dilluns 
amb motiu de la mostra de L’Her-
mitage. L’extensió de l’horari s’ha 
acordat amb el comitè d’empre-
sa i la direcció calcula que podria 
reportar uns ingressos pròxims 
als 90 milions d’euros. La nove-
tat va coincidir ahir amb l’anun-
ci de la renovació per quatre anys 
més de l’acord de col·laboració 
del Prado amb Telefónica. H

NOU HORARI

Esgotades 
les entrades 
per a l’acte 
de Sagarra

EL PERIÓDICO 
BARCELoNA

Èxit desbordant. Les entrades per 
a l’homenatge institucional i po-
pular que es rendirà el pròxim 
dia 23 al dramaturg Josep Maria 
de Sagarra es van esgotar en po-
ques hores. L’acte, organitzat per 
la Generalitat, commemorarà el 
50 aniversari de la mort de l’au-
tor de Poema de Nadal i se celebra-
rà al Palau de la Música sota la di-
recció de Joan Ollé.
 EL PERIÓDICO ha col·laborat, 
entre altres empreses, en aques-
ta iniciativa regalant invitacions 
als seus lectors. Així, només ca-
lia canviar la invitació publicada 
en el diari per un màxim de dues 
entrades a les taquilles del Palau. 
L’entusiasta resposta va fer que 
només els més matiners aconse-
guissin l’accés per a aquest ho-
menatge. Intervindran en l’ac-
te actors de la talla de Joan An-
guera, Sílvia Bel, Pere Arquillué, 
Montserrat Carulla, Enric Majó, 
Marina Rossell, Sílvia Pérez Cruz 
i Josep Maria Pou. H

HOmeNAtge

Incertesa musical
3Un eRO amenaça el Liceu mentre el Palau i l’Auditori s’estrenyen el cinturó
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L
a incertesa i el pessimisme 
s’han apoderat de les prin-
cipals institucions musi-
cals de Catalunya: el Palau 

de la Música, l’Auditori i el Gran Te-
atre del Liceu. Aquest últim és el més 
afectat per la crisi. La falta de previ-
sió (la venda d’entrades i el mecenat-
ge han caigut prop d’un 20%), suma-
des a les retallades pressupostàries, 
han obligat Joan Francesc Marco, 
director general del Gran Teatre, a 
plantejar-se mesures extraordinà-
ries.
 A saber: preveu suspendre grans 
títols operístics i mantenir el teatre 
tancat el març i el juny després d’un 
expedient de regulació d’ocupació 
(ERO) temporal. S’eliminaria el pro-
grama doble d’òperes d’Alexander 
Zemlinski Una tragèdia florentina i El 
nan, i Pelléas et Mélisande, de Debussy. 
Perillen, a més a més, les funcions 
dels Ballets de Montecarlo. El coli-
seu espera estalviar uns dos milions 
d’euros amb aquestes mesures, que 
entelarien la imatge del coliseu.

ALARMA AL LICEU /«Pot passar de tot», 
adverteix Marco, que tramitarà 
aquestes dràstiques mesures si al fi-
nal de mes el Ministeri de Cultura re-
talla més enllà del 10% previst (l’Es-
tat aporta el 45% d’inversió pública). 
El comitè d’empresa exigeix una al-
ternativa per no deixar els 390 treba-
lladors del Liceu sense feina i sou du-
rant dos mesos.
 «En el futur haurem de fer el ma-
teix o més amb menys. És possible, 
si treballem d’una altra manera», as-
segura Marco. Joan Matabosch, res-
ponsable artístic, no ho veu tan clar. 
«Aquí passa alguna cosa des del punt 
de vista de la gestió», va dir ahir, en la 
presentació del Concurs Viñas.

post de l’Administració.
 «Farem ajustos però no ens plan-
tegem un ERO, baixada de sous o un 
tancament parcial, de moment». 
Aquesta temporada ha tingut uns 
13 milions d’euros de pressupost, 
que preveu baixar a 11 milions la 
pròxima. A Oller el preocupa l’efec-

te de la crisi en la resta dels clients 
del Palau, promotors privats que llo-
guen la sala. 
 El Palau compta amb 110 treba-
lladors i un únic cos musical pro-
fessional estable: el Cor de Cambra. 
Oller negocia amb la Generalitat, 
que assumeix part del seu cost, al-
tres fórmules que donin viabilitat 
a la formació. «Avui dia tot perilla», 
adverteix. No preveu fer tempora-
des més curtes per estalviar: «El cicle 
Palau 100 ha augmentat en ingres-
sos i la resta estan estabilitzats, gai-
rebé es financen». En aquest context 
només quedaria per retallar «despe-
ses d’estructura, com al Liceu», ex-
plica. «Caldrà fer sacrificis». 

DÈFICIT A L’AUDITORI / L’última audito-
ria reflecteix que, entre la tempora-
da 2009 i 2011, l’Auditori va regis-
trar pèrdues estimades en 2.750.000 
euros. El centre públic té un dèficit 
de 511.000 euros acumulat per als 
pròxims exercicis. «Hem de raciona-
litzar l’activitat per afrontar la cri-
si», va declarar ahir Oriol Pérez-Tre-
viño, el nou director. La tempora-
da 2012-13 tindrà un 10% menys de 
pressupost. Oscil·larà entre 16 i 18 
milions d’euros, en comptes dels 21 
actuals.
  No preveu un ERO, però sí que 
parla de «redistribuir la feina» de la 
plantilla, en referència als 96 treba-
lladors que no són  de l’OBC, com-
posta per 83 músics. «S’ajustaran 
sous», afegeix. Ell mateix es va re-
baixar un 15% els honoraris tan bon 
punt va arribar al càrrec al setem-
bre. A nivell artístic preveu estal-
viar programant «menys concerts 
propis però de qualitat». Tot i la cri-
si, l’OBC, pedra angular del seu pro-
jecte, en sortirà reforçada: el seu 
pressupost artístic augmentarà en 
prop de 600.000 euros. H
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33Juan Diego Flórez i Diana Damrau, al Liceu, a ‘Linda di Chamounix’.
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  El descens d’ingressos és general 
a Barcelona. «Tindrem un any difí-
cil per la disminució dels ingressos 
i el patrocini. Ens haurem d’estrè-
nyer el cinturó», va reconèixer ahir 
Joan Oller, director general del Pa-
lau de la Música, centre privat que 
rep prop d’un 20% del seu pressu-


