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ÒPERA

El Liceu crea una fundació
per buscar mecenes als EUA

El Liceu i la societat d’inversió Le-
vante Capital Partners han consti-
tuït la Liceu Barcelona Opera Hou-
se US Foundation. Amb seu a Nova
York, treballarà per trobar filan-
trops que inverteixin al teatre.

natge. Les arques públiques “no po-
den donar més de si”, va reconèixer.

L’operació del Liceu –assessora-
da per Baker & McKenzie, especia-
listes en processos d’internaciona-
lització– segueix el model d’altres
cases d’òpera i festivals europeus,
que fa anys que van apostar per
aquest tipus de projectes. Anual-
ment, la Royal Opera House obté ai-
xí 200.000 euros, l’Òpera Nacional
de París 500.000 i el Festival de
Salzburg 600.000 euros.

La necessitat de creuar l’Atlàntic
respon a la “fiscalitat favorable” que
hi ha als Estats Units respecte al
mecenatge. Si a Espanya el màxim
de desgravació fiscal és del 35%, allà
arriba al 100%. Les donacions de
mecenes privats arriben als 298,4
bilions de dòlars a l’any als EUA. Per
això, les aportacions es faran se-
guint la llei nord-americana de me-
cenatge i es transferiran posterior-
ment al Liceu. S’espera que la fun-
dació, que tindrà una oficina a Man-
hattan dirigida pel periodista Marc
Busquets, estigui en funcionament
abans d’aquest estiu. Segons van as-
segurar ahir, l’operació no tindrà
cap cost econòmic per al Liceu, sinó
que l’assumeix Levante Capital
Partners, que no va voler quantifi-
car quant li costarà.

Plataforma d’intercanvi artístic
Els promotors de la US Foundation
van insistir en el fet que, a més de
la captació de capital, es vol crear
una plataforma cultural d’intercan-
vi artístic, i fins i tot ajudar Barcelo-
na a convertir-se en destí de turis-
me cultural. A banda que als mece-
nes –que hi poden invertir de 1.000
a 50.000 dòlars– se’ls oferiran di-
verses contraprestacions culturals,
també es buscaran coproductors
d’òperes nord-americans i es mun-
taran paquets de viatges.e

LAURA SERRA

BARCELONA. El Gran Teatre del Li-
ceu ha posat fil a l’agulla per buscar
nous inversors privats estrangers
que aportin recursos als minvats
pressupostos de la institució. Junta-
ment amb la societat d’inversió Le-
vante Capital Partners, ha constitu-
ït la Liceu Barcelona Opera House
US Foundation, una entitat sense
ànim de lucre que tindrà seu a Nova
York i que s’ocuparà de buscar filan-
trops nord-americans que vulguin
invertir en el teatre català. L’any que
ve esperen recaptar 100.000 euros
nets, una quantitat “modesta i pru-
dent” que intentaran incrementar en
els següents exercicis, segons van ad-
metre ahir en la presentació de
l’acord Joan Francesc Marco, direc-
tor del teatre, i Antoni Renom,
amant de l’òpera, nou mecenes del
Liceu i conseller delegat de la socie-
tat d’inversió barcelonina propietat
de la família Renom Arboix.

La recerca de mecenes a escala
internacional era un dels objectius
que ja recollia el nou pla director
aprovat l’estiu passat. Es pretén que
d’aquí quatre temporades el 60%
del pressupost –que frega els 45 mi-
lions, i en clara davallada– provin-
gui d’ingressos propis. Fins ara, el
mecenatge es quedava en un 12%
del total. La fita és que arribi com a
mínim al 30%. Segons la secretària
general de la conselleria de Cultura,
Pilar Pifarré, les institucions s’hau-
rien de finançar amb un terç de di-
ners públics, un terç d’ingressos
propis i un terç de patrocini i mece-

L’espectacle, que només estarà en cartell de l’1 al 5 de març, barreja
àries d’òpera, jazz, blues i espirituals. KEITH PATTINSON

El teatre vol aconseguir 100.000 euros el primer any

TEATRE

Actors i directors vetllen la
‘difunta’ Sala Tallers del TNC

de la Sala Tallers forma part de les
mesures dràstiques que ha pres el
TNC per la caiguda d’ingressos que
ha comportat la crisi i el nou IVA
cultural del 21%. Vestits de negre ri-
gorós, actors i directors van acom-
panyar un taüt que van dipositar a
l’entrada del teatre. Una catifa ne-
gra i desenes d’espelmes formaven
part de l’escenificació d’una tragè-
dia en la qual no va faltar L’hora dels
adéus. El director del TNC, Sergi
Belbel, també es va unir a la vetlla:
“És important que la gent es mobi-
litzi, perquè això de l’IVA és terrible.
Batallarem i la Sala Tallers renaixe-
rà, n’estic convençut”, va assegurar
el dramaturg.e

S.M.

BARCELONA.“Aquesta és també una
història catalana. Preguem al go-
vern de la Generalitat per l’ànima de
la Sala Tallers, desapareguda pre-
maturament el dia 3 de març del
2013 a l’edat de 16 anys”. Una cin-
quantena d’actors i directors, con-
vocats pel col·lectiu Marea Roja, re-
partien ahir aquesta esquela a l’en-
trada del Teatre Nacional poc abans
de la reestrena d’Una història cata-
lana. Una obra que forma part del
retallat Projecte T6 i que, parado-
xalment, mai hauria pogut veure la
llum sense l’existència del cadàver
que ahir es vetllava. El tancament El taüt de la Sala Tallers es va dipositar a l’entrada del TNC. CRISTINA CALDERER

‘Street Scene’, l’òpera americana de Kurt Weill

“Vull fer música americana”, es va
proposar Kurt Weill quan va arri-
bar al país dels somnis després
d’escapar-se de l’Alemanya nazi i
fer un periple per Europa. El se-
tembre del 1935 es planta a Nova
York i pocs mesos després ja estre-
na musicals a Broadway. El seu èxit
comercial va augmentant, fins a
l’estrena el 1947 de Street Scene, de
la qual diu que és la seva “òpera
americana”. “D’aquí 75 anys serà
considerada la meva millor obra”,
va dir. N’han passat 66 i l’especta-
cle que arriba al Liceu en quatre

funcions d’avui i fins dimarts –una
coproducció de The Opera Group i
el Young Vic– ja és memorable.
Barreja la tradició de l’òpera euro-
pea i la del musical de Broadway, la
crítica social i la cultura popular
americana. Weill deixa enrere els
tangos, valsos i marxes que agrada-
ven a Brecht i defensa el swing, el
blues i el jazz, en els quals integra
diàlegs, àries, conjunts i cançons.
Street Scene es basa en una obra
d’Elmer Rice que li va valer el Pulit-
zer el 1929 i retrata una comunitat
pobra d’un carrer de Nova York.
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