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Futur incert
Trenta-cinc anys després de la seva fundació, quan va aplegar sensibilitats molt
diverses, l’allunyament del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) del front
parlamentari a favor de la consulta marca el viacrucis d’un partit ja molt debilitat

El Liceu espera assolir
l’“equilibri econòmic” la
temporada 2014/2015 i
aixeca l’ERO temporal del
juliol, segons va anunciar
ahir en roda de premsa el
nou director general de la
institució, Roger Guasch,
que preveu tancar la tem-
porada 2013/2014 amb
un dèficit de 4,7 milions
d’euros. Tot i apostar per
salvaguardar “el coneixe-
ment màxim i el màxim
valor afegit del personal”,
Guasch, en declaracions
recollides per l’agència
ACN, va admetre: “Sa-
bem que haurem de ser
menys i s’ha d’anar amb
compte i fer-ho bé.”

El pla que es va presen-
tar ahir va ser elaborat per
la nova direcció del Liceu i
gira al voltant de tres ei-
xos: “Salvaguardar l’espe-
rit artístic del Liceu, ga-
rantir la sostenibilitat eco-
nòmica i dissenyar un pro-
jecte social compromès
amb el món musical, el cul-
tural i la societat en gene-
ral.” La primera mesura

que ha decidit la direcció
del Liceu és programar pel
juliol l’òpera Porgy and
Bess, de Gershwin, amb
10 funcions i donant com-
pliment així a la petició fe-
ta pel Patronat.

Pel que fa a les mesures
econòmiques, el Liceu ha
anunciat que iniciaran les
negociacions amb els
bancs per reestructurar
els crèdits bancaris i acon-

seguir els recursos per re-
conduir la situació de la
tresoreria. Unes mesures
que se sumaran al pla de
xoc que ja està en marxa,
amb la signatura d’un crè-
dit pont a curt termini de
5,7 milions d’euros, el re-
torn de 3,8 milions d’IVA
per part del Ministeri de
Cultura i la renegociació
del deute amb prove-
ïdors. El Liceu també té

previst portar a terme
mesures per evitar dupli-
citats i reduir la comple-
xitat de l’estructura.

Guasch va desgranar
també els principals indi-
cadors econòmics del
2007 al 2013. El nombre
de títols i, en especial, de
funcions ha caigut un
38,6%, i, en concret, prop
d’un 40% les òperes; el
nombre d’abonats s’ha re-

duït fins al 2013 en un
28,7% i actualment se si-
tua en 15.509 abonats, i el
nombre d’espectadors ha
baixat un 39,2%. Pel que
fa a l’evolució econòmica,
es preveu una reducció
dels ingressos totals de
la temporada 2013/2014
d’aproximadament un
32% respecte als ingres-
sos de la temporada
2007/2008, i les despeses
fixes del Liceu “tan sols”
s’han reduït en un 14,8% i
els costos laborals, en un
4%. S’han reduït les sub-
vencions en 18,6 milions.

Guasch ha explicat
que els diferents factors
negatius han deixat el Li-
ceu en una situació eco-
nòmica amb un dèficit de
4,3 milions la temporada
2012/2013 i va ser taxatiu
quan va assegurar que el
Liceu no ha sabut reaccio-
nar. “Ho hem de reconèi-
xer i posar fil a l’agulla,
perquè quan a algú li bai-
xen les vendes de cop i les
subvencions, i els nens no
poden venir al Liceu”, ca-
len “canvis estructurals i
no es poden fer canvis no-
més temporals”. ■
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El nou director general, Roger Guasch, aixeca l’ERO del juliol
i es fixa assolir un “equilibri econòmic” la temporada 2014/2015

Liceu: adéu a l’ERO

Un moment d’‘Agrippina’, l’òpera amb què el Liceu va obrir aquesta temporada ■ O.D.

L’Arxiu Històric de la Ciu-
tat de Barcelona ha rebut
la donació d’obres del dra-
maturg Avel·lí Artís i Bala-
guer. Segons va informar
ahir l’Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB), Tes-
sa Calders i Arcadi Artís
han donat a l’Ajuntament
barceloní, amb destí a l’Ar-
xiu Històric de la Ciutat,
un conjunt de divuit obres
teatrals originals manus-
crites i una carpeta amb
documents del dramaturg.
Avel·lí Artís i Balaguer (Vi-
lafranca del Penedès, 1881
- Ciutat de Mèxic, 1954) va
ser un dramaturg perta-
nyent a la generació que
durant les primeres dèca-
des del segle XX va esta-
blir les bases del teatre ca-
talà contemporani.

Artís i Balaguer va es-
tar molt vinculat a la ciu-
tat de Barcelona, on va es-
trenar totes les seves
obres entre 1909 i 1939,
principalment en els tea-
tres Romea, Principal i
Novetats. Els hereus del
dramaturg han fet coinci-
dir la donació amb el 75è
aniversari de l’entrada de
les tropes franquistes a
Barcelona, el 26 de gener,
que va significar l’inici de
l’exili per a Avel·lí Artís i
Balaguer a Mèxic. ■
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El fons del
dramaturg
Avel·lí Artís, a
l’Arxiu Històric


