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El Gran Teatre del Liceu ha anunci-
at els títols i les xifres de la tempo-
rada 2013-14. Es torna a encongir:
el pressupost es queda en 39,2 mili-
ons i només hi haurà 9 òperes. Un
homenatge a Verdi enceta l’any.

lau de la Música, la temporada pre-
senta 32 espectacles i 101 funcions
(30 i 125 en l’exercici 2012-113). El
director general del Liceu, Joan
Francesc Marco, espera que s’arri-
bi a una ocupació del 75%. És a dir,
uns 167.000 espectadors. Les xifres
creixen si es compta el Petit Liceu.
Aquest descens de l’activitat fa que
els ingressos previstos per la venda
d’entrades sigui de 12,23 milions,
quan la previsió de la temporada an-
terior era de 18,23 milions.

“Tot i les complicacions, serà una
temporada excepcional, amb moltes
novetats en el repertori del Liceu”,

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. La lògica numèrica és
inapel·lable: menys és menys. El
Gran Teatre del Liceu va presentar
ahir la programació de la temporada
2013-2014, que torna a aprofundir
en l’austeritat, amb un pressupost de
39,20 milions d’euros, cinc menys
que l’any passat. El resultat són
menys títols, menys funcions i, per
tant, menys espectadors.

L’aportació pública baixa lleuge-
rament, perquè un cop contemplada
la retallada ministerial, les subven-
cions de la temporada passada van
quedar en 18,68 milions d’euros i ara
seran de 18,61. Però el rigor pressu-
postari obliga a fer “malabars”, com
va dir ahir el director artístic del te-
atre, Joan Matabosch. Les òperes,
incloses les que són en versió con-
cert, passen de les 15 de la tempora-
da anterior a 9. I les funcions, de 92
a 65, entre altres raons perquè pràc-
ticament no hi haurà activitat ope-
rística durant els mesos de setembre
del 2013 i de juliol del 2014. També
baixa la programació de ballet, de 4 a
2 títols i de 17 a 8 funcions. En can-
vi, pugen els concerts i els recitals,
que passen de 6 a 20 sessions.

Si se suma tota l’activitat de l’or-
questra i el cor a L’Auditori i al Pa-

CLÀSSICA

El Liceu aprofundeix
encara més en l’austeritat

La temporada operística 2013-2014 presenta menys títols i menys funcions
va dir Matabosch. Les novetats són
les estrenes al Liceu de les òperes
Agrippina de Händel, Cendrillon de
Massenet i Il prigioniero de Dalla-
piccola. També un particular home-
natge a Verdi, amb quatre concerts
per celebrar el bicentenari del com-
positor italià. Hi haurà recitals des-
tacats, com el de Jonas Kaufmann i
Edita Gruberová.

Sobre el nou conveni laboral que
han de signar amb els treballadors,
Joan Francesc Marco va assegurar
que estarà tancat “a finals d’abril,
principis de maig”, però que ja
s’aplica la “flexibilitat”.e

POLÍTICAMENT INCORRECTA
L’estrena d’Agrippina serà un

esdeveniment. Un text pervers
sobre el poder que, a escena,

sembla una sèrie de televivisió
dels anys 80. LICEU

Les òperes de l’any:
de l’homenatge a Verdi
a la crítica política

● Bicentenari de Verdi
Karel Mark Chichon dirigirà qua-
tre programes, en versió concert,
en què s’interpretaran fragments
de totes les òperes de Verdi, amb
rareses com ara l’obertura inicial
d’Aida, que el mateix Verdi va can-
viar. Aquesta festa verdiana repre-
senta gairebé la meitat de concerts
que es faran a l’any.

● ‘Agrippina’ de Händel
Els “personatges monstruosos” de
Händel ocuparan el Liceu de la mà
del director d’escena David McVi-
car (responsable de l’Adriana Le-
couvreur). “Si Shakespeare hagués
compost una òpera, seria aquesta”,
deia Matabosch.

● ‘L’Atlàntida’ de De Falla
Josep Pons dirigirà aquesta canta-
ta que Eduard Toldà i Victòria dels
Àngels van lligar a la casa quan la
van estrenar el 1961. El poema de
Verdaguer a mans de Manuel de
Falla comença èpic i acaba místic.

● ‘Cendrillon’ de Jules Massenet
Laurent Pelly (Els contes de
Hoffmann) dirigirà l’espectacle na-
dalenc del Liceu, un conte de fades
basat en La Ventafocs de Perrault,
en el qual hi haurà l’oportunitat de
veure la sol·licitada mezzo Joyce
DiDonato en un paper memorable.

● ‘La sonnambula’ de Bellini
L’“apoteosi de Bellini”, el “cant en
estat pur”, segons Matabosch, feia
26 anys que no es veia al Liceu. El
director musical Daniel Oren de-
buta al teatre amb Diana Damrau,
Juan Diego Flórez i Patrizia Ciofi.

● ‘Tosca’ de Puccini
L’escenògraf Paco Azorín dirigirà
la coproducció amb La Maestran-
za de Sevilla i el Colón de Buenos
Aires, que tindrà les sopranos Son-
dra Radvanovsky, Martina Serafin
i Fiorenza Cedolins.

● ‘La llegenda de la ciutat
invisible…’ de Rimski-Kórsakov
Una de les obres mestres més com-
plexes de l’operística russa aterra-
rà al Liceu de la mà de Dmitri
Txerniakov i Josep Pons, i les ca-
ses d’òpera d’Amsterdam i Milà –el
teatre continua la política de co-
produccions, en especial amb ca-
ses d’òpera europees–. “Una parti-
tura monumental”, diu el director.

● ‘La valquíria’ de Wagner
Segon muntatge de la tetralogia de
L’anell del Nibelung. Robert Car-
sen dirigeix aquesta primavera
L’or del Rin i la que ve La valquíria.

● ‘I prigioniero’ de Dallapiccola
/ ‘Suor Angelica’ de Puccini
El Liceu uneix en un mateix pro-
grama dues òperes de mons prò-
xims, que a través de dos presoners
descriuen el dolor davant la priva-
ció de llibertat. Lluís Pasqual diri-
geix aquest doblet.

Els títols del 2013-14

Pressupost 
del Liceu
Xifres en milions d’euros

Subvencions  18,682  18,611 -0,4

 Generalitat  8,013  8,013 

 Ministeri  6,870  6,533

 Ajuntament  2,808  2,573

 Diputació  0,991  1,492

Ingressos propis  18,234  12,238 -32,8

Mecenatge  5,404  6,726 +24,5

Altres  1,898  1,626 -14,3

2012-13 2013-14 % var.
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“Serà una
temporada
amb moltes
novetats”, diu
Matabosch


