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L
es dècades virtuo-
ses de l’economia
han servit perquè
teatres com el Li-
ceu, el Real o el Pa-
lau de les Arts tin-

guin, sense complexos, el ma-
teix tracte que els grans coliseus
lírics europeus. Una aposta com-
partida pel repertori i la moder-
nitat que ara amenaça d’enfon-
sar-se per la crisi pressupostària
actual. A la resta del món, com
s’aprecia en aquestes pàgines,
els teatres, o bé continuen comp-
tant amb un coixí ben generós
en forma d’aportacions pú-
bliques (el 80% del pressupost
de l’Òpera de Berlín el paga l’Ad-
ministració) o bé recullen els
fruits d’una ja prolongada
aposta pel patrocini privat, una
via d’ingressos que aquí no té ni
tan sols una llei que l’empari.
Aquestes són les clarors i les om-
bres de la foto fixa de l’òpera a
Espanya en aquest inici tan an-
guniós del 2012.

Ha de ser necessàriament
tan car muntar una òpera?
És l’espectacle total. Reque-

reix una orquestra amb un cen-
tenar demúsics, cors, escenogra-
fiesmodernes i complexes i can-
tants capaços de brillar en pa-

pers de dificultat màxima
(l’equivalent del que anomenen
crac desequilibrant als grans
equips de futbol). Aquí, a dife-
rència del teatre, no es poden
fer estalvis programant
monòlegs ni és tan fàcil alleuge-
rir l’obra de text o personatges.
Per dir-ho així, una orquestra és
una orquestra per complet, i no
val el recurs de suprimir vents o
cordes per quadrar el pres-
supost.

Però hi ha marge per a
l’estalvi sobre l’escenari?
Sempre n’hi ha. Això sí, sens

detriment de la qualitat, altra-
ment, quin sentit té. L’orquestra
del Liceu, per exemple, ja no té
en nòmina alguns instruments
d’ús infreqüent, com l’arpa.
Quan fa falta, es contracta l’ins-
trumentista. És la flexibilitat la-
boral aplicada a la lírica. Pel que
fa als caixets dels cantants, sem-
pre tan qüestionats, hi ha un
consens entorn de la necessitat
de frenar l’escalada de preus. En
aquest sentit, l’habilitat dels coli-
seus d’òpera a l’hora de conrear
i promocionar veus joves serà
sempre un valor afegit. També
s’estalvia en el muntatge escè-
nic, encara que fent honor a l’es-
pectacle total, s’haurien de limi-
tar a situacions d’emergència
com l’actual. Al Liceu, per exem-
ple, li surt molt més a compte

aquest any programar una Aïda
amb uns decorats que són pro-
pietat del Gran Teatre (són en
unmagatzemde la ciutat) i pres-
cindir puntualment d’algun títol
d’escenografia importada.

I n’hi ha prou, amb això?
En absolut. L’estructura

d’una casa d’òpera és necessària-
ment complexa, encara que sem-
pre sigui susceptible d’optimit-
zar-se. Encara que per més que
es retalli, és inconcebible que pu-
gui prescindir dels diners pú-
blics. Ni tan sols Nova York. En
tot cas, és molt dubtós que esti-
guem a temps a Espanya de des-
envolupar polítiques de patroci-
ni com les que sustenten la lírica
als Estats Units. La llei que pre-
para el PP serà molt benvingu-
da, però la certesa que tenim
per endavant anys ben llargs de
penúria relativitzen l’opció per
la iniciativa privada. Amb tot, hi
ha un consens en què el model
de finançament d’aquests tea-
tres ha de ser mixt amb marge
d’autosuficiència. A més, és
l’únicamanera de continuar pro-
gramant obres no necessària-
ment del gust de la majoria.

S’ha reaccionat a temps
en la captació de mecenes?
Fa la sensació que en els úl-

tims anys el Liceu ha confiat
massa en el fet que es compli- El Gran Teatre del Liceu s’enfronta a retallades d’envergadura

Qüestió
de classes

“Gastarmésper
guanyarmés”

LÍRICA

A la Gran Bretanya tot és
qüestió de classes, i també
les subvencions a la cultura.
Les grans institucions artísti-
ques i culturals de la nació
han quedat pràcticament
exemptes de les brutals reta-
llades pressupostàries del
govern Cameron, entre elles
el Barbican, el Nacional
Theater, la Royal Shakes-
peare Company i la Royal
Opera House. Mentre els
grups i teatres petits han
estat víctimes de la tisorada
sense més contemplacions
fins al punt de veure compro-

mesa la seva subsistència, el
Covent Garden només ha vist
reduïda en 150.000 euros la
contribució anual del govern a
través de l’Arts Council, que
aquest any serà de 32 milions
d’euros. L’ajuda estatal constitu-
eix prop d’una quarta part del
pressupost anual de 120 milions
d’euros d’un dels grans teatres
operístics del món, amb 2.500
seients i entrades que oscil·len
entre els 250 euros que pot arri-
bar a costar una butaca de pla-
tea i els 15 euros per estar dem-
peus al galliner, sense cap visió.
Per aquests diners ofereix a
canvi un exhaustiu programa
amb els millors tenors, barítons,
sopranos i mezzos del moment,
en el qual mai no falten les pro-
duccions més populars de Ver-
di, Puccini o Donizetti que atre-
uen els turistes que visiten Lon-

Fa gairebé un any que el Metro-
politan Opera de Nova York va
presentar en roda de premsa
–petit concert inclòs– la tempo-
rada 2011-2012. En aparença, un
altre any ric, amb 26 títols, en-
tre els quals set noves presenta-
cions, una première al Met i
una presentació mundial, The
enchanted island és un pastitx
barroc –amb Plácido Domingo
al repertori–, que ara és a la
cartellera, quan es diu que l’eco-
nomia del país comença a donar
signes de recuperació real. El
recinte operístic amb més movi-
ment del món també sembla

viure una època de recuperació.
El juliol passat va tancar l’any
fiscal amb una recaptació de 182
milions de dòlars, un 50% més
que la temporada anterior.
Així són les últimes dades de

què disposa aquesta institució,
que el curs 2010-2011 va acon-
seguir equilibrar el pressupost,
cosa que no aconseguia en els
últims set anys. Ho va fer grà-
cies en part als onze milions
aconseguits amb l’exhibició de
les òperes en sales de cinema.
Avui són 1.600 sales en 54 paï-
sos que projecten les seves òpe-
res, amb una audiència estima-
da de tres milions per sessió, en
comparació amb els 800.000 a
la seva sala.
L’estratègia del Met la marca

el seu director general, Peter
Gelb, que va arribar al càrrec fa
poc més d’un lustre amb l’objec-

tiu principal de revitalitzar l’en-
titat. La seva manera de portar
aquesta màxima a la realitat va
ser la de “gastar més diners per
guanyar més diners”. El seu
pressupost s’ha doblat en cinc
anys. De moment ha aconseguit
rebaixar l’edat mitjana del pú-
blic (de 60.4 el 2005 a 57.7 el
2011), però la companyia arros-
sega un dèficit de 41 milions de
dòlars. Resisteix bé les adversi-
tats, tanmateix, per la generosi-
tat dels mecenes. En aquests
cinc anys, les donacions han
passat a representar un 43%
dels 325 milions del pressupost,
pel 38% el 2005.
Sense aquestes donacions tan

esplèndides, el Met passaria per
temps molt difícils per mantenir
el cartell i pagar les actuacions
més cares de qualsevol progra-
ma als EUA./ F. Peirón

Radiografia dels temples de l’òpera

La crisi qüestiona el model dels grans teatres
d’òpera. Som a temps de salvar el bel canto?

GRAN BRETANYA

Cultura

Tempspitjorspera la

EUA
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Ya estamos llegando de nuestras
vacaciones... ¡el lunes a currar en
las nuevas canciones! ¡Qué ganas!

Prèvia de ‘Hedda Gabler’ més que
superada. Uns toreros!

Lo siento, pero las pintas de
supervillano de Kim Dotcom no las
supera ni Kim Jong Il.

Bel Olid Escriptora

És un escàndol que, quan anem
tota la família, surti més barat anar
amb cotxe que amb transport
públic. #nonembé

#tuitsdecultura L’Adhesiu Grup musical
@lapegatina

Marc Rosich Dramaturg

rien les promeses de les adminis-
tracions, que aporten el 48% del
pressupost i que finalment han
retallat sobre lamarxa i abrupta-
ment les aportacions que ja te-
nien compromeses. El nivell de
patrocini (del 12-15%) sembla
massa baix. Actualment sí que
es desenvolupa una activitat in-
tensa en aquest sentit. De fet, la
previsió d’ingressos per mece-
natge i patrocini per a la tempo-
rada 2011-12 supera l’anterior
en uns 250.000 euros i se situa
per sobre dels 5 milions. I si cau
del cartell un dels ballets de la
temporada no serà perquè el
seu mecenes es retiri.

Desprestigia el Liceu
la síndrome del teatre tancat?
Sens dubte, no li fan cap bé,

però el desprestigi és relatiu. De
fet, també es pot considerar un
desprestigi que, pel fet queEspa-
nya –com ara cruament sabem–
sigui un dels països pobres de la
UE, el TeatroReal deMadrid po-
gués arrabassar a GerardMorti-
er elMetropolitanmateix deNo-
va York, que no volia pagar
aquesta nòmina. O que el Palau
de les Arts de València fitxés a
cop de talonari directors i mú-
sics de lesmillors orquestres eu-
ropees. Els tancaments, que són
traumàtics per a la plantilla, es
poden veure des de l’estranger
comun exercici d’austeritat, ha-
vent d’acabar l’any amb dèficit
zero. Això és així, sempre que
els espectacles que se salven tin-
guin una qualitat contrastada.

Aquesta situació perjudica
Barcelona?
Ésqüestionable dir queun tea-

tre es desprestigia. Elmateix Li-
ceu n’ha vist de tots colors, amb
incendis que s’han empassat
temporades senceres i crisis eco-
nòmiques que s’han salvat gràci-
es a la generositat d’artistes que
senten el GranTeatre comapro-
pi. Però la ciutat de Barcelona
–l’Ajuntament és una de les ad-
ministracions amb la situació fi-
nancera menys crítica– hauria
de preguntar-se si convé a la se-
va projecció turística la imatge
d’unLiceu tancat i barrat en ple-
na primavera.c

@marcrosich
Nacho Vigalondo Director de cinema
@Vigalondo@BelOlid

L E S A L T R E S G R A N S S A L E S

El teatreReal busca suport en les aportacionsprivades

ElPalaude lesArts, adéuals grans espectacles

]L’evolució de pressupostos del
teatre Real des de l’inici de la
crisi ha obligat a reajustaments
en la programació que, en bona
mesura, es van pal·liar amb reta-
llades en les despeses ordinàries
i l’increment de les aportacions
de patrons privats. El 2008, el
Real va comptar amb un pressu-
post de 54,1 milions. L’any se-
güent, malgrat no créixer l’apor-
tació pública, amb l’incre-
ment de la privada (fins
un 49,3% del pressupost),
el Real va tenir un pressu-
post de 54,7 milions. L’any
següent es va mantenir la
tendència a incrementar-
se l’aportació privada que,
sumada a la recaptació,
deixava l’aportació pública
en el 46,6% dels 54,1 mi-
lions d’euros de què va
disposar la primera sala
lírica del país. Els ajusta-
ments es van pal·liar incre-
mentant els diners rebuts
d’altres activitats, com el
lloguer de salons i la publi-

citat, que van sumar un 23,2%
dels ingressos del Real. El 2011,
amb uns comptes ja sensible-
ment afectats per la crisi, va
tenir un pressupost de 51,6 mi-
lions, amb els quals a més acon-
seguia un creixement del 27%
dels patrocinis: milió i mig d’eu-
ros més que l’any anterior, que
compensaven la caiguda del 10%
en l’aportació d’institucions pú-

bliques. El pressupost aprovat
per al 2012 és de 46,3 milions
d’euros, dels quals 7,5 milions
procedeixen dels patrons. Per
mantenir la programació, el
Real espera poder exportar a
altres teatres algunes de les se-
ves produccions, i encara que la
programació 2012-2013 presenta-
da al desembre passat incloïa 14
òperes –quatre de les quals en

versió concert– i quatre
ballets, ara mateix la sala
viu en un impasse, ja que
el govern està elaborant
uns nous pressupostos per
a aquest any, que espera
aprovar a l’abril i que po-
drien tenir algun impacte
en l’aportació institucional
al Real. Fonts del teatre
no descarten que calgui
fer algun ajustament en la
programació que dirigeix
Gerard Mortier, però tam-
poc no volen fer especula-
cions mentre no es pro-
nuncia el govern. / P.
Vallín

]El Palau de les Arts Reina
Sofía, l’Òpera valenciana, ha
adoptat aquesta setmana diver-
ses mesures d’ajustament i algu-
nes retallades per intentar, en la
mesura possible, subsistir en un
context en el qual la Generalitat
Valenciana té greus problemes
de liquiditat. Amb un pressu-
post anual de 28,8 milions d’eu-
ros, dels quals 16,8 els aporta
l’executiu autonòmic, l’adminis-
tració del Palau s’ha vist obliga-
da a reduir el salari entre un 2%
i un 15% als treballadors, execu-
tar un pla de baixes incentiva-
des, programar un “tancament
tècnic” al juliol i agost per estal-
viar 200.000 euros i a ajustar
despeses d’explotació i generals.
A més, la intendenta Helga

Schmidt ja ha anunciat que el
coliseu s’obre a musicals i con-
certs de pop amb l’objectiu
d’aconseguir més ingressos i
mantenir l’obra de Santiago Ca-
latrava.
El cert és que el futur de

l’Òpera valenciana és una incòg-
nita, en part per l’actual con-
text. Perquè a la falta de liquidi-
tat i reducció del pressupost
acordat ja el 2011 –gairebé 7 mi-
lions d’euros menys respecte al
2010– se suma el fet que l’execu-
tiu d’Alberto Fabra està lluitant
per cobrir pagaments a proveï-
dors de tot tipus i fins i tot man-
tenir amb dignitat escoles i insti-
tuts públics i concertats. D’algu-
na manera les prioritats han
deixat en un segon pla la políti-

ca de grans esdeveniments i
grans espectacles. A més, s’han
començat a confirmar dificul-
tats per omplir el coliseu en al-
gunes òperes, com van ser Tu-
randot, Parsifal o El Rey que
rabió. El nombre d’òperes s’ha
vist reduït aquest any i no es
descarta reduir-lo encara més
per al següent exercici. Per això
el Palau de les Arts, que ha cos-
tat la barbaritat de més de 300
milions d’euros, no només s’ha
obert a un altre tipus de produc-
cions musicals, sinó que fins i
tot s’ha convertit en la seu fixa
com a aula de l’Escola Berklee a
Espanya, que ja ha renunciat ha
construir una torre pròpia a Va-
lència, com s’havia previst ini-
cialment. / Salvador Enguix

Centmilions
públics

Una crisi
d’opereta

La Bayadère, estrenada el 10 de gener

dres, amb alguna première i
representacions més arriscades
entremig. A part de la subven-
ció oficial, la Royal Opera Hou-
se depèn d’un ampli ventall de
mecenes que patrocinen produc-
cions, cantants i fins i tot pa-
pers determinats, amb aporta-
cions que van des de 40 euros
fins a centenars de milers, i ser-
veixen per finançar projectes
educatius i de popularització de
l’òpera. La institució presumeix
d’aconseguir dues lliures per
cada una que rep del govern.
Paga una nòmina anual d’uns
50 milions d’euros als seus 951
empleats, 14 dels quals tenen
salaris anuals superiors als
120.000 euros, i 76 superiors als
80.000 euros. El director artís-
tic Antonio Pappano percep
mig milió a l’any. / Rafael
Ramos

El 2011, Bastille i Garnier
(Opera de París) van atreure
més espectadors que tots els
teatres nacionals reunits. Ta-
quilla rècord: 58 milions d’eu-
ros, un 6% més que el 2010. I
si 215 representacions d’òpe-
ra i ballet van tenir un afora-
ment del 98%, en general es
va mantenir la mitjana excep-
cional de 94%, del 2010.
Aquell any, l’Estat va subven-
cionar l’Òpera de París amb
105.830.000 euros. A l’Òpe-
ra? 103.730.000 euros es van
gastar en salaris. El teatre va
aconseguir 90 milions més

per a, per exemple, els 39,3
milions euros que van costar
els espectacles, inclosos cat-
xets d’artistes.
L’Òpera de París és un

conjunt immobiliari de
200.000 m2 integrat per Gar-
nier, Bastille, tallers de roba i
decorats i l’Escola de Dansa de
Nanterre. Però si el personal
s’emporta el 55% del pressu-
post, és perquè també edita
paper, CD, DVD, ven publici-
tat, alimenta un portal amb
més de 5 milions de visites,
rep i condueix mig milió de
visitants anuals, administra
dues botigues, lloga locals –des-
filades de moda com l’últim de
Stella McCartney–, condueix
26 campanyes anuals de publi-
citat, gestiona marca... I capta
mecenatge, que el 2010 va re-
portar 9,7 milions d’euros.

Contra els 196 milions de
Bastilla i Garnier, el segon
pressupost del país, el de
l’Òpera de Lió, és de només
38 milions, garantits fins al
2015 (60% de Lió, 20% de
l’Estat i un altre 20% entre
regió i província), cosa que
no li impedeix coproduir
amb Nova York o contractar
el mediàtic, Benjamin Mille-
pied. Subvenció o inversió?
Serge Dorny, belga, director
de l’Òpera de Lió des del
2003, afirma que “certes insti-
tucions culturals són rendi-
bles”. La seva, sens dubte:
“un euro de subvenció en
genera 0,80 d’impacte econò-
mic”, entre hotels i restau-
rants i 2 euros d’“impacte
econòmic de la institució”, és
a dir, als proveïdors locals. /
Óscar Caballero

No és que a Alemanya no hi
hagi crisi. En molts ajuntaments
de determinades regions hi ha
retallades que afecten dràstica-
ment la cultura, però la crisi no
ha arribat a les grans òperes del
país: Hamburg, la més antiga,
Berlín i Munic. Cap d’elles no
ha reduït pressupostos, rep-
ertoris o programació, ni ho farà
el 2012.
L’únic indici d’efecte de la

crisi el presenta la Bayerische
Staatsoper de Munic. Per raons
financeres es va haver de
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