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El Liceu: una nova oportunitat

A les modernes democrà-
cies europees la cultura
hi té un paper emblemà-
tic. Els presidents fran-
cesos deixen per a la

posteritat una peça cultural singu-
lar i als EUA els expresidents ofici-
en de mecenes amb biblioteques i
centres de coneixement especialit-
zat. Al nostre país això no passa, si
no és que considerem un llegat per
a la posteritat consolidar l’IVA cul-
tural més gran de tot Europa. Coses
de la crisi, vull pensar, o potser, po-
sats a analitzar la nostra realitat
amb més rigor, una exigència soci-
al de molt baixa intensitat pel que
fa a la cultura.

Una de les manifestacions recur-
rents de la implicació de l’Estat en
el finançament de la cultura són,
sens dubte, els teatres d’òpera. A
l’Europa contemporània, una ciutat
sense una gran òpera és una ciutat
de províncies, la qual cosa genera
enormes hipoteques financeres en
els pressupostos públics. El percen-
tatge del pressupost del ministeri de
Cultura de França destinat a les
òperes franceses i de manera molt
especial a les dues de París és signi-
ficatiu, però a la nostra escala no re-
sulta gens menyspreable el que es
destina al Liceu (la Generalitat) o al
Real (el ministeri).

El Liceu té un pressupost que
frega els 40 milions d’euros, tot i
que la crisi l’ha instal·lat darrera-
ment en una crisi estructural i
econòmica. El Real acostuma a
deixar un dèficit anual proper als
dos milions d’euros. Aquest dèfi-
cit prové d’un arriscat càlcul dels

ingressos propis, que,
òbviament, aguanta to-
ta mena d’anàlisi prèvia
a la seva aprovació i hi-
poteca greument la se-
va liquidació.

En vista de les inversi-
ons públiques que s’hi
destinen, sembla que
l’òpera és l’espai que
exemplifica millor la
complicitat entre l’estat
i la cultura, bé sigui per-
què es tracta d’un àmbit artístic que
reuneix elements patrimonials i
una forta transversalitat sectorial
(música, arts escèniques, etc.), bé si-
gui perquè és el gran escenari de
trobada entre les elits socials i les
polítiques culturals.

Sigui per un motiu o per l’altre, per
mantenir la preeminència pressu-
postària de l’òpera caldria plantejar
als seus gestors certes exigències so-
cioculturals i artístiques, una cir-
cumstància que obliga, en el cas del
Liceu, a fer-nos algunes reflexions.

definit. Relacionar la singularitat
d’un projecte a escala nacional i in-
ternacional amb el seu pressupost
és una anàlisi parcial. És un argu-
ment que serveix per comparar-
nos i queixar-nos del pressupost
del Real i òbviament d’altres tea-
tres europeus, però no hi ha cap re-
gla escrita que relacioni les aporta-
cions artístiques més valuoses amb
el cost de producció. El Liceu ha
lluitat per ser a la primera divisió
dels teatres europeus, però igual
que el TNC o el Lliure, no ha acon-
seguit fer aportacions definitives
que marquin un perfil propi a esca-
la planetària.

Fixem-nos en els noms que so-
nen per ocupar el lloc vacant de di-
rector artístic. Ningú ha posat sobre
la taula cap dels artistes catalans
que dirigeixen, amb notable èxit,
òperes a Europa. No surt el nom de
l’Àlex Ollé, ni evidentment el del
Calixto Bieito (mai del tot estimat
a casa seva). Sobre la gestió admi-
nistrativa em temo que els noms tri-
ats han estat sotmesos a un procés
d’aprovació instal·lat a la part alta
de la ciutat.

Que una part de la programació
del Liceu ha de ser repertori i ha
d’estar perfectament coordinada
amb altres teatres europeus és evi-
dent. Però els detalls que marquen
la diferència són la recerca, el risc
i sobretot la creació d’un públic en-
tusiasta que defineix les seves pre-
ferències en una determinada di-
recció. Des d’aquest punt de vista,
el Liceu ha estat un teatre d’òpera
puntualment eficaç, però inequí-
vocament convencional.

La gestió adminis-
trativa i laboral del Li-
ceu hauria de ser exem-
plar i hauria d’estar en
mans de professionals
de la gestió cultural pú-
blica. Generalment la
tria dels seus responsa-
bles ha buscat altres
perfils, i de manera es-
pecial ha buscat una
pretesa capacitat per
gestionar les relacions

amb una indeterminada societat
civil barcelonina, cosa que –com
és obvi– només s’aprèn si s’en for-
ma part, malgrat que pugui inha-
bilitar-te per a la gestió cultural
pública.

El Liceu és un teatre d’òpera es-
pecialitzat, no és una programació
que ocupi una part de la tempora-
da d’un teatre gran i ben dotat des
del punt de vista de la infraestruc-
tura (l’Arriaga de Bilbao, per exem-
ple). I aquesta circumstància exi-
geix un projecte artístic molt ben
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Marea d’energia busca traducció política
✒S’ha de ser molt ignorant sobre
els mecanismes de funcionament
d’una societat democràtica, o tenir
molt mala fe, o estar molt nerviós,
per voler equiparar l’assistència a
una manifestació amb uns resultats
electorals. O una combinació de tots
aquests factors. Exactament això és
el que fa des d’ahir el PP de les Ba-
lears, a imatge i semblança del PP
estatal, com a resposta a la massiva
manifestació de diumenge passat
contra el TIL: entre Mallorca, Me-
norca, Eivissa i Formentera es van
manifestar al voltant de cent mil
persones. Això significa, aproxima-
dament, un 10% de la població de les
Balears. Com que al PP el van votar
prop d’un 20% del cens electoral,
entenen que ells tenen la majoria i,
per tant, la raó.

✒És un error de plantejament tan
obvi que no val la pena ni comentar-
lo. Com deia ahir algun internauta,

en el seu moment a Es-
panya es van manifestar
un milió de persones
contra ETA. ¿Això signi-
fica que els altres 45 mi-
lions d’espanyols que no
es van manifestar esta-
ven a favor d’ETA? Pres-
suposar un pensament
únic entre els votants
d’una opció política, i en-
cara més entre els parti-
cipants en un acte de
protesta, és una equivocació tan
garrafal que ho diu tot sobre qui la
planteja.

✒Un govern democràtic normal,
davant d’una manifestació com la
de diumenge a les Balears, es re-
plantejaria els seus posicionaments
i prendria mesures de correcció. Tal
com han dit diversos mitjans i opi-
nadors, gens suspectes de pertànyer
al separatisme ni a les esquerres, el

catalans d’ERC que van manipular
aquestes cent mil persones. Quins
manipuladors més bons que té ERC,
valga’m Déu.

✒El TIL, com dèiem, no era més
que un experiment per començar a
implantar la llei Wert: com que no
s’atrevien a fer-ho a Catalunya, van
pensar que els seria més fàcil a les
Balears. El tret, clarament, els ha
sortit per la culata i ara no saben
què fer, a part d’insultar i amena-
çar. Es tracta, doncs, d’un conflic-
te polític, que necessita una articu-
lació política: l’oposició de les Ba-
lears, formada pel PSIB-PSOE i la
coalició MÉS, s’ha de veure obliga-
da a donar canalització política,
ferma i decidida, al fortíssim movi-
ment que s’ha organitzat des de la
societat. Si no ho fan, haurem d’en-
tendre que no serveixen per a res. I
caldrà inventar alternatives: es pot
fer, no es pensin que no.

que procediria en aquest
cas és la retirada imme-
diata del TIL i la dimis-
sió de la consellera
d’Educació, Joana Maria
Camps, i del secretari
autonòmic d’Educació,
Guillem Estarellas. I tor-
nar a començar, negoci-
ant qualsevol reforma
que es vulgui emprendre
amb la comunitat educa-
tiva. Però tot això no suc-

ceirà: l’executiu de Bauzá, que s’ha-
via pres molt seriosament l’aplica-
ció del TIL com a experiment de la
llei Wert en un país en què conviuen
el català i l’espanyol, s’encastellarà
en les seves posicions i no se’n mou-
rà ni un mil·límetre. Ja ho va dir ahir
mateix a Catalunya Ràdio el rocam-
bolesc vicepresident Antonio Gó-
mez: el govern no pensa fer cap pas
enrere, i la manifestació de diumen-
ge la van organitzar quatre exaltats
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La gestió administrativa
i laboral del Liceu hauria

d’estar en mans de
professionals de la gestió

cultural pública

Per al lloc de director
artístic no s’ha posat sobre

la taula cap dels artistes
catalans que dirigeixen

òperes a Europa amb èxit
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