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Cesc Casadesús, responsable del 
Mercat de les Flors, ho té clar: s’im-
posa un canvi de model. «No po-
dem seguir amb el mateix projec-
te. S’ha de canviar», afirma. Amb 
uns 900.000 euros de pressupost 
artístic, davant dels 1,42 milions 
de fa un any i un pressupost global 
reduït a la meitat, toca moure fit-
xa. «No acomiadaré ningú. Inten-
taré donar un servei a la societat 
i als artistes sense trair la filoso-
fia del Mercat en l’aspecte cultu-
ral, educatiu i social». I afegeix: «En 
aquest entorn tan difícil, la meva 
prioritat és defensar els artistes ca-
talans. Portaré els internacionals 
en funció dels recursos que acon-
seguim». Assegura que mantenir 
el dèficit a ratlla, com fins ara, i 
atraure el públic és possible. «La 

crisi ens ha espavilat molt rebaixant 
costos». Treball en xarxa, coproduc-
cions i risc compartit a la taquilla 
són les seves principals eines. 
 El dèficit zero del Mercat contras-
ta amb la situació del Liceu. Els seus 
treballadors van sortir diumenge 
al carrer davant l’amenaça d’un ex-
pedient de regulació d’ocupació 
(ERO) temporal. El coliseu té pre-
vist tancar les portes els mesos de 
març i juny. Deixaria de programar 
alguns títols ja anunciats i a la ven-
da: el programa doble d’Alexandr 
Zemlinsky, Una tragèdia florentina i 
El nan; Pelléas et Mélisande, de Claude 
Debussy, i també perillen els Ballets 
de Montecarlo. Joan Francesc Marco 
manté que si l’aportació del Minis-
teri de Cultura baixa més del 10% 
aquest any (cosa que suposa el 45% 
del total de les administracions), 
«pot passar de tot». Les retallades 

podrien fins i tot posar en perill el 
fitxatge de Josep Pons com a direc-
tor musical. La «lleugera», segons 
Marco, reducció en les vendes i en 
el patrocini, fan difícil l’equilibri 
financer. «Hem de fer el mateix o 
més, amb menys. I es pot si treba-
llem d’una altra manera», va resu-
mir el director. 
 Salvador Sunyer, de Tempora-
da Alta, festival d’arts escèniques 
de Girona, denuncia que «no és 
el mateix retallar en Sanitat, on 
Espanya estava a nivell europeu, 
com en Cultura, ja que els seus 
pressupostos no van estar mai a 
l’altura». I va recordar que fa dos 
anys aquesta partida a Catalunya 
«era la mateixa que Salut destina-
va als antidepressius». «Ara hi ha 
crisi però hem de mirar més enllà 
per protegir el talent», indica. En-
cara espera que la Conselleria de 
Cultura respongui a un informe 
per marcar el futur del seu festival 
i, per extensió, del sistema teatral 
català. Amb aquest panorama, en 
la pròxima edició hi haurà canvis: 
«Menys espectacles i presència in-
ternacional. Però no recorrerem 
als monòlegs».
 A l’Auditori de Barcelona el pla 
anticrisi consisteix a racionalit-
zar l’oferta. «Disminuiré el nom-
bre global de concerts produïts 
per l’Auditori però no es reduiran 
els de l’OBC», assenyala Oriol Pé-
rez-Treviño, director general. Aug-
mentar el patrocini serà el seu al-
tre cavall de batalla. H
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supervivència

Els gestors s’ajusten el cinturó com poden  
i prescindeixen d’artistes internacionals

«No podem seguir amb 
el mateix model. Toca 
canviar. Donaré prioritat 
als artistes catalans»

CESC CASADESÚS
DIRECTOR DEL MERCAT DE LES FLORS

«Ara hi ha crisi, no 
obstant, hem de mirar 
més enllà per protegir  
el talent artístic»

SALVADOR SUNYER
DIRECTOR DE TEMPORADA ALTA

«Al Liceu pot passar  
de tot. En el futur hem  
de fer el mateix o més, 
amb menys»

JOAN FRANCESC MARCO
DIRECTOR GENERAL DEL LICEU

«Disminuiré el nombre 
global de concerts 
produïts per l’Auditori 
però no els de l’OBC»

ORIOL PÉREZ-TREVIÑO
DIRECTOR GENERAL DE L’AUDITORI


