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MÚSICA I INSTITUCIONS

Les administracions assumeixen el dèficit acumulat pel teatre des del 2003

El Liceu reconeix un deute
de 10,5 milions d’euros
c

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Mor l’escriptor
Larry Collins

El coautor amb Lapierre
de ‘¿Arde París?’ va morir

a Frejús (França)
als 75 anys

Cruise, remullat
a Londres

L’actor va rebre una
ruixada d’aigua de quatre

reporters de la TV, que van
set detinguts

La directora general del Li-
ceu, Rosa Cullell, va adme-

tre ahir un dèficit de 10,5 milions
d’euros generat des de la temporada
2003-2004 fins al previst per a la
2006-2007. La liquidació d’aquest
deute l’assumiran les administra-
cions, segons els percentatges ja pac-
tats, que per a la temporada que ve
estan estipulats de la manera
següent: Ministeri de Cultura,
39,37%; Generalitat, 34,38%; Ajunta-
ment, 17,50%, i Diputació, 8,75%. La
proposta de la responsable del coli-
seu per superar aquesta crisi passa
per «mantenir el nivell artístic», però
de manera «sostenible». Aquesta és
la paraula que més vegades van re-
petir tant ella com la consellera de
Cultura, Caterina Mieras.

Cullell va fer remarcar que «el
model del Liceu és un èxit» que ha
fet augmentar el nombre de públic i
de produccions, un increment d’ac-
tivitat i d’ocupació que, paradoxal-
ment, ha acabat provocant «un cert
desequilibri pressupostari». La con-
tinuïtat de la temporada «està asse-
gurada, però amb petits ajusta-
ments sobretot en la gestió, amb
nous acords de despeses de fi-
nançament». Les 126 funcions es
mantenen. «I no està prevista cap
reducció de personal. Una altra co-
sa és que es calculi quina és la
plantilla ideal».

q LA VIABILITAT DE L’ÒPERA
«L’èxit és positiu, però ara s’ha
d’aconseguir la sostenibilitat». És a
dir: «L’òpera mai es paga al preu
real i la regla de tres entre taquilla i
cost de l’entrada no quadra mai». I
més amb els preus populars del Li-
ceu, gràcies als quals, va recordar,
molta gent s’està acostant a una líri-
ca cada vegada menys elitista. En
conclusió, l’òpera no és mai viable,
«però és un problema que arrosse-
guen des de Londres, fins a París,
passant per Milà».

Cullell va culpar d’aquesta desvia-
ció de diners el fet que hi va haver
menys mecenatge i més despeses del
que es va pensar. Així que la seva
proposta passa per invertir aquesta
dinàmica i «explotar més la sala i
les visites, encara que estic segura
–va afegir–que no faré cap miracle».

Per un altre costat, totes les produc-
cions del Foyer i del Petit Liceu
s’hauran d’«autofinançar». Aquest
dèficit 0 és el que aspira aconseguir
en les activitats del teatre per al
2006-2007. I mantenir-lo fins al final
del contracte programa, que inclou
fins al 2009.

En l’últim exercici liquidat, la
temporada del 2003-2004, l’aporta-
ció de les administracions va ser de

24,5 milions, de taquilla es van
aconseguir 16,5 milions i l’ingrés de
mecenatge va pujar als 6,1 milions.
Amb activitats paral.leles (visites i el
Foyer) se n’hi va afegir un milió més,
la mateixa xifra que amb el Petit Li-
ceu. «El problema és que la despesa
principal recau en la producció
d’òperes, sobretot tal com es fan
aquí, amb tanta qualitat», va insistir.
La directora creu, a més, que amor-

titzar aquesta producció «resulta
difícil perquè cap teatre és igual»,
de manera que prefereix apostar
per «les coproduccions, que se se-
guiran fent en el futur, per exemple,
amb el Teatro Real de Madrid», tal
com va anunciar en altres comparei-
xences.

El desequilibri entre ingressos i
despeses d’aquesta temporada audi-
tada va ser de 4 milions d’euros. El

2004-2005 serà, segons la previsió,
de 3,6 milions. I en la del 2005-2006,
segons els càlculs, de 2,8 milions.
Així és com Cullell va desglossar
aquest deute total de 10,5 milions
que controlaran les administra-
cions «en total consens», segons va
puntualitzar la consellera. Mieras va
elogiar «el rigor i la serietat» de la di-
rectora que ells mateixos van nome-
nar, també de comú acord. Així
com «la transparència» de l’informe
en què Cullell detalla l’estat actual i
el futur d’un Liceu que té una ocu-
pació d’entre el 90 i el 95%. Davant
la crítica que aquesta liquidació pu-
gui provocar greuges comparatius
amb altres equipaments, Mieras va
dir que «cada un s’ha de resituar» i
que «ha d’existir un control que fins
ara no hi havia per aconseguir que
no es generin més dèficits».<

GUILLERMO MOLINER

ESTRENA DE LA VERSIÓ DE DARIO FO DE ‘LA GAZZETTA’
Barcelonaq El Gran Teatre va
acollir ahir a la nit l’estrena a
Barcelona de l’òpera còmica de
Rossini que el Nobel de literatu-
ra Dario Fo va rescatar de l’oblit

en el Festival de Pesaro del 2001.
Protagonitzada, entre altres, per
Bruno Praticò, Pietro Spagnoli i Ma-
risa Martins (a la foto, en un mo-
ment de la representació), l’òpera,

ambientada en els anys poste-
riors a la primera guerra mun-
dial, compleix els objectius que
es va plantejar Fo, que firma la
direcció escènica del muntatge.

Creixement des
del control

CÉSAR
LÓPEZ
ROSELL*

ANÀLISI

La gran demanda social generada
pel renascut Liceu passa ara fac-
tura. I les administracions han ha-
gut d’estar, una altra vegada, a
l’aguait per tapar el forat abans
que aquest sigui més gran i posi el
Gran Teatre en una situació insos-
tenible. Rosa Cullell, nova direc-
tora del coliseu de la Rambla, ha
arribat a la conclusió que s’ha de
mantenir la línia ascendent del tea-
tre, però sabent gestionar el crei-
xement «perquè no se’n vagi de
les mans».

La recepta per aconseguir
aquest objectiu parteix d’un rigor
pressupostari més gran, un millor
aprofitament dels recursos propis i
un programa de mecenatge més
ampli. Es tracta d’evitar que els di-
ners públics tornin a fluir com a re-
sultat de la imprevisió i que això
creï, a més a més, una situació de
greuge comparatiu davant les de-
mandes d’ajuda d’altres sectors
de la cultura. Morir d’èxit no és la
solució.
*Periodista


