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M. CHAVARRÍA Barcelona

V a prendre les regnes
del Liceu el 2008,
quan la crisi ja treia
el cap per l’Atlàntic
i galledes d’aigua

freda successives s’esperaven
per caure sobre el Teatre del Li-
ceu. “Del pressupost que vam
acordar, res de res; no podem”,
era la frase fatídica de les adminis-
tracions. El resultat són gairebé
onze milions menys per a un tea-
tre que no està disposat a posar
en joc la qualitat artística. Amb
tot, Joan Francesc Marco
(l’Hospitalet, 1951) esmostra opti-
mista i disposat a plantejar op-
cions més que molestes, com la

cancel·lació sobtada de diversos
títols per a aquesta primavera i
l’ERO temporal que afecta pràcti-
cament tota la plantilla. “És una
situació molt difícil, però estic
convençut que el Liceu tirarà en-
davant. Hem de ser capaços de
passar-ho de la manera més in-
tel·ligent, hàbil, prudent i assenya-
da, i aquesta no és la del dèficit”.

No podien preveure aquesta
caiguda d’ingressos en lloc de
veure’s obligats a desprogra-
mar?
Com tothom sap, les programa-
cions del Liceu es fan a quatre
anys vista, sense que els pressu-
postos estiguin aprovats. És lama-
nera de tenir artistes de primer ni-
vell a un preu raonable. Però

aquesta temporada hi va haver co-
ses que sí que vam intuir molt
aviat i vam començar a prendre
mesures com apujar un 8% els
preus, anul·lar l’activitat del
Foyer, incorporar reposicions i
ajustar el calendari retardant l’ini-
ci de temporada. I hem intentat
que les despeses variables de pro-
ducció i els ingressos a taquilla
donin sempre positiu. A més,
hem introduït clàusules de flexibi-
litat als contractes artístics, i hem
ampliat els criteris de no indem-
nització en situació de crisi.

Això últim ho van posar en
pràctica aquesta temporada?
A la 2008-2009 ja vam començar
a prendre mesures: hi va haver
una reducció lineal de les despe-
ses d’entre un 5 i un 10%; vam re-
negociar a la baixa contractes de
subministraments amb els proveï-
dors (entre un 5 i un 10%); vam
disminuir un 15% les despeses de
representació, allotjament i
viatges, i vam establir mesures de
control intern de la despesa.
Hem endurit fins i tot el tràmit
d’aprovació de compres més
enllà del que exigeix la llei de
contractació de les adminis-
tracions públiques. I s’han abai-
xat els sous entre un 5 i un 8%,

MARICEL CHAVARRÍA
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E
l Liceu ha fet pú-
bliques finalment
les mesures pre-
ses per ajustar-se
al pressupost de la
temporada en

curs, en què, en cas que no s’adop-
ti cap decisió, la direcció calcula
que es produiria un dèficit de 3,7
milions d’euros. El Gran Teatre
tancarà del 20 de març al 10
d’abril, i del 5 de juny al 8 de ju-
liol. I ha avançat a més el seu pla
de viabilitat per a la 2012-2013: la
línia artística es manté –títols de
repertori, de nova creació i de re-
cuperació del patrimoni–, però
disminueix el nombre de fun-
cions per tal d’adaptar-se a la de-
manda. De la forquilla de 100-120
es passa a la de 80-100, cosa que
obligarà també a una revisió dels
torns d’abonament, ja que s’hau-
rà de reduir la quantitat de torns
per títol. Els abonaments, assegu-
ren des del Liceu, seran la pròxi-
ma temporada més flexibles i in-
clouran principalment òperes.
Pel que fa a les mesures imme-

diates per a la temporada en curs,
el teatre va confirmar ahir, tal
com va avançar LaVanguardia, la
suspensió dels títols “que pre-
veuen un menor percentatge
d’ocupació”, així com la negocia-
ció d’un expedient de regulació
d’ocupació de 57 dies, coincidint
amb la cancel·lació de l’activitat
artística. La direcció del Liceu
presentarà l’ERO el 13 de febrer i
cancel·larà tres òperes, un ballet,
un concert, un recital i un títol
del Petit Liceu, amés de les activi-
tats audiovisuals subjectes a co-
brament de drets d’imatge. I no
llogarà les seves sales.
El primer període de tanca-

ment, del 20 demarç al 10 d’abril,
es correspon amb la cancel·lació
de les sis funcions d’Una tragèdia
florentina/El nan, d’Alexander
vonZemlinsky, dues òperes basa-
des en l’obra de Wilde, una pro-
ducció nova que el Liceu podria
recuperar en pròximes tem-
porades. També El Superbarber
de Sevilla, per als petits, quedarà
sense representació els dies 24 i
25 de març.
El tancament al juny inclou

una activitat artística més gran,
començant per Les Ballets de

Monte-Carlo –un altre Faust que
no va poder ser, encara que el
Liceu està en converses per por-
tar-lo en el futur–; El Giravolt de
maig –que homenatjava Toldrà
al Palau de la Música, el 50è ani-
versari de la seva mort–, i les sis
funcions de Pelléas et Mélisande,
del 27 de juny al 7 de juliol. El
tancament fins al 8 de juliol impli-
ca sacrificar també el recital de
Nina Stemme (dia 4) i els con-
certs L’altre Pelléas, de Schön-
berg (6 i 8). No així l’òpera Aída,
que es manté com a colofó de la
temporada.
Les devolucions del Liceu, dis-

ponibles al seuweb, inclouen des
de la deducció de l’import de les
localitats sobre l’abonament de la
següent temporada, fins a un xec
Liceu pel mateix valor més un
10% addicional, vàlid fins al 31 de
desembre del 2013. Es preveuen
també donacions a la Fundació
del Gran Teatre, però si abans
del 24 de febrer l’abonat no es
pronuncia, el teatre li tornarà
l’import.c

RECÓRRER AL DÈFICIT?

“Si no fem res,
acabarem l’exercici
amb més de
3 milions de dèficit”

El director general del Liceu, Joan Francesc Marco, al seu despatx amb vista a la Rambla

Els estralls de la crisi a les institucions culturals

“ElLiceunopot
permetre’s tenirdeute”

ANTICIPAR-SE A LA CRISI

“Potser no hem
captat la magnitud
de la tragèdia, però
ningú no ho ha fet”

ElLiceu,en

El teatre confirma que
cancel·la set espectacles

aquesta temporada i redueix en
20 les funcions de la pròxima

Joan Francesc Marco, director general del Liceu
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Els autors de llibres cobren un 7%
sobre preu venda en concepte drets
d’autor: com té @laetxebarria la
barra de dir que li robem nosaltres?!

Estem preparant el videoclip
deMe’n vaig al camp! Té un
protagonista molt curiós! Pistes?
És un animal i no és en Pepe!

Cuando el mundo entre en una era
de guerra y odio, y todo esté
perdido, el rey de Shambala saldrá
de su ciudad con un gran ejército

Patricia Escalona Editora

‘Primer capítulo’: prometedoras
palabras que más pronto que tarde
suelen quedarse en nada. Ay.

#tuitsdecultura Gala Pin

@galapita

EVOLUCIÓ DE LES APORTACIONS INSTITUCIONALS AL LICEU
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Pendent la revisió del pressupost per la Comissió Executiva, febrer 2012

Els Catarres Grup musical

passant de 449 a 393 treballadors.
I totes aquestes mesures no

són suficients? En arribar al
Liceu ja va veure a què s’enfron-
tava.
Ja en la primera reunió del comitè
executiu, Inaem i Generalitat em
van informar que no ingressarien
el que s’havia pressupostat: ens
quedàvemamb 1,3milions d’euros
menys. Què calia fer? Vaig aconse-

guir una esmena als pressupostos
generals de l’Estat d’1,1 milions i
vam salvar la temporada. Si t’ad-
verteixen que els propers tres
anys te l’abaixaran un 10%cada ve-
gada, t’organitzes, però si t’anun-
cien una retallada i t’asseguren
que te’l congelaran però apliquen
de nou la mateixa retallada...

I no ho sospitava...
Sospitar implica paralitzar-se. Es-
talviar encara més per si de cas,
era rebaixar la qualitat i això no és
negociable. Podria dir-se que no
hem captat la magnitud de la tra-
gèdia, però ningú no ho ha fet.

Quins criteris s’han seguit
per prescindir d’aquestes òpe-
res en concret i tancar 57 dies?
Molts. Sobretot criteris que tenen
a veure amb el nivell de compro-
mís amb els cantants. I el nivell de
prevendes:DeLa tragèdia florenti-
na/El nan i Pelléas et Mélisande se
n’havien venut la meitat i del ba-
llet, un 35%. Es tracta de causar el
mínim dany possible a la institu-
ció, als abonats...

Està en joc el prestigi del Li-
ceu amb aquest tancament?
No. És una notícia trista i desagra-
dable, però si no ho féssim acabarí-
em amb 3 milions d’euros nega-
tius i això sí que és posar el Liceu

en crisi. No té aquesta capacitat
d’endeutar-se.

L’entorn econòmic és tan ne-
gatiu per al Liceu comper al Pa-
lau de les Arts o el Teatro Real,
i en canvi a Madrid no prescin-
deixen de cap de les òperes. A
què es deu?
No vull entrar en polèmica però
em remeto al que diuen els mit-
jans: el Teatro Real assegura que
genera dèficits d’1,5 i de 0,5 mi-
lions d’euros. M’agradaria saber
com s’ho pot permetre. No sé la se-
va economia, només sé que el Li-
ceu no pot.

I presumeixen d’haver incre-
mentat patrocinis. Per què ells
sí i el Liceu no tant?
Ja ho comprovarem quan liquidin
els pressupostos. Nosaltres, en tot
cas, vam iniciar la temporada amb
una previsió de 4,8 milions en pa-
trocinis i ja superem els 5. Prefe-
reixo ser prudent i calcular a la
baixa, com succeeix amb els in-
gressos de taquilla, dels quals pre-
veiem una baixada del 4,7%.

Disminueix el nombre d’abo-
nats?
Sí, n’hem perdut un miler dels
18.000 que tenim. Tanmateix hem
ingressat més diners, la qual cosa
significa que compren entrades

més cares. Ara hem d’anar amb
compte i observar no només el ni-
vell d’ocupació sinó el preu mitjà.

Ha pogut debatre la situació
amb el Ministeri?
Encara no, i no tinc data.

Vostè va arribar aquí amb
l’ordre d’augmentar la presèn-
cia internacional del teatre. És

necessari suspendre el projecte
audiovisual amb què el Liceu ar-
ribava a tothom?
Fins que no arribem a un acord
amb els representants dels treba-
lladors haurem de suspendre l’ac-
tivitat amb repercussió comercial:

cinemes, DVD... Això no afecta les
pantalles internes o les retrans-
missions no comercials de ràdio i
televisió.

Se’ls demana que renunciïn a
cobrar drets d’imatge?
No, però entre això i que es cobrin
de forma universal, es participi o
no als enregistraments...

Què passarà la temporada
que ve? Menys funcions,
d’acord, però quants títols?
Passarem d’unes 118 funcions per
temporada a unes 95, sí. Però a la
2012-2013 tindrem 12 òperes, amb
el preàmbul de l’operació Bay-
reuth. Inaugurarem amb La forza
del destino i un repartimentmagní-
fic que inclou la soprano Violeta
Urmana. Serà una temporada de
primeríssimnivell amb grans com-
panyies de ballet.

Ah, sí?
Alvin Ailey i American Ballet.

I el projecte de Josep Pons.
Disposaràde l’increment d’acti-
vitat simfònica?
Els seus projectes es realitzaran.

I s’apugen les entrades, es-
clar.
Hi haurà un increment no lineal
del 6,2%. El model del futur és el
finançament mixt públic-privada
amb bona participació dels usua-
ris. Però el Liceu ha de canviar els
sistemes de treball.

Funcionaran amb menys
gent?
Si tenim onze milions menys de
pressupost i reduïm l’activitat no
necessitem tants empleats. La re-
ducció, en tot cas, dependrà de la
flexibilitat i la productivitat que
pugui acordar-se amb els treballa-
dors.

Se l’acusa de mala gestió. Què
n’opina?
Cal acceptar que tenimunproble-
ma. Vam voler pensar que la cai-
guda de la temporada 2008-2009
s’estabilitzaria i tornaríem a pu-
jar, però ara és clar que és impos-
sible. Aquesta temporada hi hau-
rà 1,5milionsmenys de laGenera-
litat i un 10% menys del Ministe-
ri. Cal canviar lamanera de treba-
llar i el fet de partir sempre d’in-
gressos que se suposen. I això no
significa renunciar a la línia artís-
tica eclèctica. Només adequar
l’oferta a la demanda i no progra-
mar més funcions de les neces-
sàries.c

@elscatarres

Joe Crepúsculo Músic
@Crepus@vendedoradprosa

TEMPORADA 2012-2013

“Tindrem 12 òperes,
com ‘La forza
del destino’, i el
ballet d’‘Alvin Ailey’”

E L T A N C A M E N T

PATROCINIS

“Ja es veurà si el
Real té tant patrocini
quan liquidin
els pressupostos”

PEDRO MADUEÑO

UnERO
de57dies

]El Comitè d’Empresa
va rebutjar ahir l’ERO i
va reiterar la voluntat
d’acordar iniciatives per
garantir la temporada.
En un comunicat als mit-
jans, va considerar que el
dèficit de 3,7 milions d’eu-
ros d’aquesta temporada
és també la constatació
d’una deficient gestió de
recursos propis i de cap-
tació de patrocinis, i va
alertar que el prestigi del
Liceu se’n ressentirà.


