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La Fundació del Gran Tea-
tre del Liceu va aprovar
ahir les bases per a la selec-
ció d’un nou director artís-
tic i de producció que subs-
titueixi Joan Matabosch.
La decisió ha estat presa
per la comissió executiva
del teatre, organisme dele-
gat del Patronat de la Fun-
dació del GTL. Les bases
de la convocatòria pública
estableixen que el futur di-
rector haurà de tenir perfil
internacional, experièn-
cia i adequar-se a l’actual
model de programació ar-
tística i als paràmetres de
viabilitat econòmica del
teatre. El termini de pre-
sentació dels currículums
s’acabarà el 2 de gener del
2014. Entre els requisits,
hi ha el del coneixement
de l’agenda artística, espe-
cialment d’òpera, a més de
la gestió i la visió econòmi-
ca de la programació per
dissenyar un programa
sostenible. La selecció es
durà a terme al llarg del
primer quadrimestre del
2014. L’objectiu és que la
incorporació es porti a ter-
me abans de l’1 de setem-
bre del 2014, força més
tard del que el conseller de
Cultura, Ferran Masca-
rell, havia dit: el primer tri-
mestre de l’any. ■
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El Liceu obre
un concurs
per triar el
nou director

Orlando neces-
sita 400 anys
per ser madur.
En aquest pro-

cés, que va imaginar Virgi-
nia Woolf com si fos una
narració, es transforma

d’home en dona. Pel direc-
tor Guy Cassiers, aquest
viatge convida a imaginar,
amb unes imatges suggeri-
dores creades per l’actriu
Katelijne Damen amb
l’ajuda d’unes càmeres que
reprodueixen el que es di-
buixa a terra, que és “un
cant a la vida”.

Orlando es representa
únicament avui (El Canal,
21 h) i és la tercera produc-
ció que Temporada Alta
presenta del director fla-

menc. L’any passat,
aquest expert adaptador
en escena de novel·les es
va atrevir a traslladar el
viatge maliciós d’El cor de
les tenebres de Conrad.
Cassiers celebra la litera-
tura preciosista de Woolf
(que ells han traduït en un
flamenc arcaic), que se-
dueix i transporta a un lloc
irreal que parla de la res-
ponsabilitat dels creadors
i de la possibilitat d’obrir
els sentits i repensar-se. ■

Cassiers fa un cant a la vida a ‘Orlando’

Jordi Bordes
BARCELONA

El director flamenc
fa una adaptació de
la novel·la de
Virginia Woolf

El director Guy Cassiers i l’actriu Katelijne Damen, ahir a
la tarda a la terrassa del Teatre Lliure ■ PERE FRANCESCH/ACN

El Departament de Cultu-
ra de la Generalitat tindrà
un pressupost de 225,7
milions d’euros el 2014. El
conseller, Ferran Masca-
rell, en el moment de pre-
sentar ahir les xifres als
grups parlamentaris, va
dir que sentia “una mode-
rada satisfacció i també
una profunda preocupa-
ció”. La satisfacció ve del
fet que respecte a les xifres
que hi ha hagut a Cultura
el 2013 els números d’ara
signifiquen un increment,
del 4,78 %. Mascarell va re-
conèixer, però, que el
2013 no hi va haver pres-
supost, sinó una pròrroga
del del 2012. Des del 2011
Cultura ha perdut gairebé
un 25% del seu pressu-
post. I representa menys
de l’1% del pressupost glo-
bal de la Generalitat, com
va fer notar l’oposició. Els
números han passat el trà-
mit gràcies als vots de CiU
i ERC.

Sigui com sigui, Masca-
rell manté que el pressu-
post del 2014 “atura la
tendència a la baixa”. Des-
prés que l’economia hagi
tocat fons, cal esperar que

s’estabilitzi, va apuntar, i
que aquest pressupost
marqui “l’enlairament de-
finitiu” de la salut monetà-
ria del departament. El
conseller va reiterar que
les dificultats no han im-
pedit veure fruits: “Tot i
que el 2013 ha estat espe-
cialment difícil i que les re-

gles del joc, com l’IVA, no
ens han ajudat, hi ha indi-
cadors que ens mostren
que, per sort, la vida cultu-
ral de Catalunya no depèn
de l’administració. Hi ha
capacitat de tirar enda-
vant.” En aquest sentit,
també va parlar d’una as-
signatura pendent, la de la
política de les subven-
cions: “Hem deixat enrere
la idea que el sector de la
cultura és el sector de la
subvenció, de la reclama-
ció, de la queixa.”

En termes absoluts, el
pressupost del 2014 pre-
senta un augment en totes
les partides, excepte en la
de l’administració, que es
redueix un 5%. Això vol dir
retallar en el servei de ne-
teja, manteniment... “Vull
agrair al personal la seva
bona disposició a treballar
en condicions difícils.” Tot
i la retallada, les infraes-
tructures i serveis del ma-
teix departament s’em-
porten 47,1 milions d’un
pressupost de 225,7.

Dels 225,7 milions d’eu-
ros del pressupost, la ma-
jor partida se’n va cap a
Creació i Empreses Cultu-
rals, amb 62,4 milions (un
11,1% més que el 2013). A
l’àrea de Grans Equipa-

ments es destinen 47,8
milions. Sobre aquest
punt Mascarell va assegu-
rar que “tots tindran, com
a mínim, la mateixa apor-
tació que l’any 2013”. La
partida que experimenta
un creixement més elevat
és la de Patrimoni (32,5
milions), un 15,9% més.

Els grups de l’oposició
que havien presentat es-
menes a la totalitat van in-
sistir en la pèrdua de capa-
citat econòmica del depar-
tament. Per Joan Ignasi

Elena (PSC), “s’han supe-
rat totes les línies verme-
lles; el pressupost és poc
més que el d’una direcció
general”. Segons la porta-
veu d’ICV-EUiA, Dolors
Camats, els números evi-
dencien que el govern ca-
talà “no considera que la
cultura formi part del nu-
cli dur del benestar social”.
“No arriben ni a l’1% del
pressupost global. No hi
havíem arribat mai,
d’acord, però estàvem
avançant”, hi va afegir. ■

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, presenta un pressupost que,
diu, “atura la tendència a la baixa”

Pressupost
moderat
Mercè Miralles
BARCELONA

Pressupost de Cultura 2014

Àmbits

(En milions d’euros)

2014
Variació 
2014/2013

FONT: DEPARTAMENT DE CULTURA

Creació i empreses 
culturals

Patrimoni

Grans 
equipaments

Associacionisme

Internacionalització

Llengua

Administració

62,4

32,5

47,8

5,0

7,6

23,4

47,1

+11,1%

+15,9%

+1,5%

+5,9%

+5,8%

+3,1%

-5,0%

225,7 
milions d’euros és el pres-
supost del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya per al 2014.
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La xifra

“Hem deixat
enrere la idea
que el sector de
la cultura és el de
la subvenció”,
diu Mascarell


