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MÚSICA

El patronat del Liceu va retirar
ahir l’ERO temporal previst per al
juliol. També va donar llum verda
a un pla estratègic que preveu me-
sures econòmiques per “garantir
la sostenibilitat” del teatre.

director general és “generar ingres-
sos i optimitzar els recursos labo-
rals involucrant-hi el comitè d’em-
presa i salvaguardant el màxim
nombre de llocs de treball”. L’anàli-
si de Guasch determina que des del
2007 l’activitat del Liceu ha baixat
un 38,6%, mentre que la plantilla in-
directa (administració, comunica-
ció i màrqueting) només ha variat
de 159 a 152 treballadors. Més im-
portant ha sigut la davallada en el
cor, l’orquestra i els tècnics: de 249
a 198. “Sabem que haurem de ser
menys”, adverteix Guasch, que as-
segura que no es tocarà “ni el cor ni
l’orquestra” i que vol “preservar la
qualitat artística del Liceu”.

L’aprovació definitiva del pla de
Guasch arribarà cap al 21 de febrer,
un cop se n’hagin concretat els de-
talls. El comitè d’empresa conside-
ra que aquests detalls són especial-
ment rellevants. “Volem saber exac-
tament la quantitat de gent que, se-
gons ells, sobra i la quantitat de
massa salarial que volen estalviar-
se”, explica el president del comitè
d’empresa del Liceu, Manuel Mar-
tínez. Els treballadors estudiaran el
pla dimecres, i divendres es reuni-
rà amb la direcció del teatre per “de-
manar que siguin més concrets”. “El

Liceu és un equipament cultural
molt important que paguem entre
tots i hauria de ser més transpa-
rent”, diu Martínez, que recorda
que la clau és “saber quanta gent cal
per fer la feina”.

Una de les mesures que vol apli-
car Guasch és “millorar l’eficiència
dels tècnics” per agilitzar el muntat-
ge i el desmuntatge de l’escenari, la
qual cosa permetria “alliberar el te-
atre a partir de les sis de la tarda i
programar-hi òperes de repertori”.
També proposa “obrir les taquilles
a la Rambla” per captar nou públic;

se suposa que el que passeja per allà;
“les nostres estan amagades”, diu
Guasch, que posa com a exemple
contrari les del Museu de Cera, que
són a la part central de la Rambla.

“Aquest any haurem de treballar
per endreçar la casa”, afirma
Guasch. Tanmateix, considera que
aquesta “optimització de recursos”
no condicionarà la contractació del
nou director artístic. “Ens interes-
sa una figura amb potencial de fu-
tur, que sàpiga treballar en equip i
que assumeixi el departament de
producció”, explica Guasch.e
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BARCELONA. Quan toca parlar de
números, menys és sempre menys.
En el cas del Gran Teatre del Liceu,
tots els indicadors són negatius si es
comparen amb les xifres de la tem-
porada 2007-2008. Només han
crescut els mecenes, tot i que no els
diners que hi aporten. Per capgirar
aquest paisatge, el nou director ge-
neral del Liceu, Roger Guasch, va
rebre l’encàrrec d’elaborar un pla
estratègic i de viabilitat.

Ahir, poc més de tres mesos des-
prés, el Patronat del Liceu va donar
“llum verda a les mesures econòmi-
ques, organitzatives i de caire artís-
tic” elaborades per Guasch. La me-
sura més immediata és l’aixeca-
ment de l’ERO temporal previst per
al juliol, la qual cosa permet la pro-
gramació de deu funcions de l’òpe-
ra Porgy and Bess, de l’11 al 19 de ju-
liol, i encara hi hauria marge per fer-
ne una altra. L’objectiu del pla és
“donar sortida a aquest atzucac en
què hem estat aquests últims tres
anys”, va assegurar ahir el president
del patronat, Joaquim Molins.

“Haurem de ser menys”
“El problema el tenim nosaltres i
l’hem de solucionar nosaltres per-
què no tornarem a èpoques passa-
des”, va dir Guasch recordant que
no cal esperar un increment de
l’aportació pública. El propòsit del

El president del patronat del Liceu, Joaquim Molins, i el director general del teatre,
Roger Guasch, ahir abans de la presentació del pla estratègic i de viabilitat. TONI GARRIGA / EFE

El Liceu aixeca
l’ERO temporal

previst per al juliol
El pla de viabilitat del teatre preveu una

“optimització dels recursos laborals”

Jordi Savall ens du de passeig per l’Europa del segle XVII
flux d’influències creuades que van
acabar de definir l’estil barroc.
Aquest és un repertori en el qual Sa-
vall es mou com el peix a l’aigua: el
seu sentit del color instrumental i
del ritme el fan un intèrpret ideal
d’aquestes peces que ben sovint te-
nen el seu origen en la dansa.

Le Concert des Nations, l’orques-
tra fundada fa 25 anys, va poder des-
plegar el seu so inconfusible, daurat
i perfectament equilibrat, sota el li-
deratge com a concertino de l’ex-
cel·lent Manfredo Kraemer. Se-
guint un fil cronològic, les danses de
Terpsichore de Michael Praetorius
van obrir el foc amb energia, segui-
des per un grapat de peces més pin-
toresques de William Brade. El mo-
ment emocionalment més intens va
ser el commovedor Les pleurs

d’Orphée de Rossi, inserit dins d’una
suite de Guillaume Dumanoir.

A la segona part, el discurs musi-
cal es va sofisticar encara més, com
evidenciaven les peces extretes de
l’òpera Alceste de Lully, el compo-
sitor que va dominar la música fran-
cesa de la segona meitat del segle
XVII, i la influència italiana, tot i
l’origen alemany del compositor, va
quedar clara en la Sinfonia seconda
de Johann Rosenmüller. El progra-
ma es tancava amb extractes de The
fairy queen de Purcell, en què Savall
i Le Concert des Nations van exhibir
una lleugeresa de traç del tot con-
vincent. En el torn de propines, Sa-
vall va demanar la participació del
públic en una dansa de Les Boréades
de Rameau. Va ser l’equivalent bar-
roc de la Marxa Radetzky.e

Jordi Savall i Le Concert des Nations van desplegar
un so daurat i perfectament equilibrat. CÈLIA ATSET
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El nou programa del cicle
El so original, que prota-
gonitza Jordi Savall, pro-
posava un apassionant
viatge per l’Europa musi-

cal del segle XVII a la recerca dels
orígens de l’orquestra moderna. Ale-
manya, França, Itàlia i Anglaterra
eren els països de provinença dels
compositors seleccionats, una tria
que reflectia de manera òptima el

Crítica

“El Liceu no ha sabut reaccionar a la crisi, ho hem de reconèixer”
104.007 espectadors menys des del 2007
El director general del Liceu, Roger Guasch, és ro-
tund: “El Liceu no ha sabut reaccionar a la crisi, ho
hem de reconèixer i posar fil a l’agulla”. Els números
ho diuen tot. El públic ha passat de 264.818 especta-
dors el 2007 a 160.811 el 2103. És a dir, 104.007
menys. Els abonats han passat de 22.165 a 15.509.

Un dèficit de 4,3 milions
La temporada 2012-2103 es va tan-
car amb un dèficit de 4,3 milions
d’euros. El deute bancari actual és
de 15,7 milions. I fins al 31 de se-
tembre del 2016 les necessitats de
tresoreria arriben als 16,7 milions.

Els ingressos cauen un 32%
El ingressos de la temporada
2007-2008 van ser de 57,2 milions
d’euros. Les previsions per a la
2013-2014 són de 38,3 milions: un
32% menys. Guasch preveu “un
equilibri econòmic” el 2015.

Novetat
Al juliol es
programaran
deu funcions
de ‘Porgy
and Bess’


