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Les dificultats econòmiques del coliseu líric de la Rambla    LLL

Mecenes ‘made in USA’
3El Liceu ingressarà donacions a través d’una fundació a Nova York 

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

E
l Liceu està decidit a buscar 
diners a l’estranger davant 
del desolador panorama 
actual marcat per la crisi i 

el descens tant d’aportacions públi-
ques com privades a la institució. 
Joan Francesc Marco, director gene-
ral del Gran Teatre, fa temps que 
anuncia que fan falta solucions ima-
ginatives per obtenir nous recursos 
i ahir en va donar a conèixer una: la 
creació de la Liceu Barcelona Opera 
House US Foundation, una entitat 
sense ànim de lucre amb seu a Nova 
York que té com a missió el primer 
any aconseguir 100.000 dòlars per fi-
nançar l’activitat artística del coli-
seu de la Rambla. 
 La captació de fons a nivell inter-
nacional és un dels punts establerts 
en el pla director aprovat la tempo-
rada passada. L’operació no repre-
sentarà cap cost per al Liceu. El ca-
pital inicial per posar en marxa la 
fundació nord-americana, que or-
ganitzarà gales i esdeveniments per 
captar mecenes, anirà a càrrec de Le-
vante Capital Partners. El seu conse-
ller delegat, Antoni Renom, va evi-
tar donar ahir la xifra que tenen in-
tenció d’invertir en aquesta missió. 

De la constitució jurídica de l’enti-
tat se n’encarregarà el bufet d’ad-
vocats Baker&McKenzie, sense cap 
càrrec. «Necessitem noves vies de fi-
nançament per al Liceu», va insistir 
Marco, el contracte del qual s’aca-
ba a l’estiu. Encara que el director 

energia per reflotar-la. Espera que se 
li permeti seguir al capdavant de la 
institució i centrar-se més en la ges-
tió del dia a dia una vegada s’hagi no-
menat el president del patronat de 
la Fundació del Gran Teatre del Li-
ceu. Aquesta és una figura nova, es-
tablerta al pla director, que té com 
una de les seves principals missions 

la de buscar mecenatge, com passa 
en altres institucions: el Macba, el 
MNAC i el TNC. 
 Des de la temporada 2007-2008, 
el coliseu barceloní ha perdut gaire-
bé 14 milions d’euros en ingressos i, 
no obstant, l’equip directiu ha man-
tingut una programació de qualitat. 
Ha rebut 7,3 milions menys en sub-
vencions i ha registrat una baixada 
en la venda d’entrades de 4 milions. I 
aquesta temporada, amb l’augment 
del 21% d’IVA en les localitats, la si-

tuació es complica encara més. En 
aquest context, el mecenatge privat 
és clau. Aquest hauria de cobrir un 
terç del pressupost, però avui se situa 
al voltant del 12%, molt per sota del 
33% desitjat, va reconèixer Pilar Pi-
farré, secretària general de Cultura. 
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Joan Francesc Marco, 
que acaba contracte 
a l’estiu, vol seguir  
al capdavant  
de la institució

no ha expressat públicament si as-
pira a renovar-lo, fonts del Gran Te-
atre donen per fet que presentarà la 
seva candidatura a prosseguir en el 
càrrec perquè no li agradaria deixar 
el coliseu en la situació econòmica 
en què es troba i es veu amb ànims i 


