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EL patronat del Liceu va aprovar ahir el pla
estratègic i de viabilitat 2014-2017. El guien
tres objectius: conservar el model artístic
del teatre, garantir la sostenibilitat econò-

mica i dissenyar un projecte compromès amb la so-
cietat. Com a primeres mesures concretes es van
anunciar la recuperació de l’òpera Porgy and Bess,
que havia caigut del cartell, i l’aixecament de l’ERO
temporal previst per al juliol.
El pla ha estat preparat per Roger Guasch, que va

assumir la direcció general del Liceu a comença-
ments d’octubre, en un moment molt delicat, marcat
per les dificultats econòmiques, el fitxatge del direc-
tor artístic Joan Matabosch pel Teatro Real i l’anun-
ciada marxa del director del cor, José Luis Basso. En
l’àmbit econòmic, Guasch ha previst renegociar els
crèdits bancaris i estimular elmecenatge. En l’organit-
zatiu, reduir la complexitat de l’estructura, salvaguar-
dant el màxim nombre de llocs de treball. En l’artís-
tic, definir una programació que equilibri l’activitat i
els ingressos. I, en el social, potenciar el retorn del
Liceu a la ciutadania, amb plans públics, educatius o
que redundin en profit del Raval.
L’esquemadeGuasch, que va arribar al Liceu sense

experiència al sector però avalat per la seva tasca a la
Mútua L’Aliança, planteja un horitzó per al coliseu
líric. Però a ningú no se li escapa que mentre el fruit
d’aquests plans d’acció encara no s’ha recollit, les xi-
fres del dèficit del Liceu sónun fet tangible i aclapara-
dor. Ha baixat el nombre d’òperes representades, el
d’abonats, l’ocupaciómitjana i el lloguer d’espais. Tan
sols elmecenatgeha crescut, encara que enproporció
insuficient. Mentrestant, el dèficit generat en la tem-

porada passada va ser de 4,3 milions d’euros, i ara el
deute bancari acumulat és de 15,7 milions.
La setmana que ve –divendres 31– farà vint anys de

l’incendi que va destruir la sala i la caixa escènica del
Liceu; vint anys ja d’un sinistre que va commocionar
la societat i va motivar una reconstrucció entusiasta.
El Liceu va reobrir el 1999 totalment refet, modernit-
zat i amb una altra titularitat, que ja no era privada
sinó pública. El canvi va propiciar una nova relació
del teatre amb la ciutat i, alhora, va redimensionar el
potencial d’aquell i l’interès d’aquesta. El nombre
d’abonaments va passar de 8.000 a més de 20.000
–ara n’hi ha 15.500–, es van organitzar retransmis-
sions pioneres d’òperes en sales de cinema, les sessi-
ons populars van ser un èxit, i tant aquestes sessions
com les aproximacions almónuniversitari van contri-
buir a rejovenir el públic liceista.
Barcelona disposa doncs d’un equipament operís-

tic excel·lent, acreditat com a modern centre de pro-
ducció, i que ha sabut seduir nous espectadors. No
abunden els equipaments amb un perfil, una història,
una vitalitat i un significat com aquests, qualificables
d’Estat. Les autoritats, i en particular les del Departa-
ment de Cultura, han de ser molt sensibles a aquest
fet i implicar-se decisivament en el salvament del Li-
ceu. Per la vàlua operística i, també, per la condició
d’estendardd’un sector cultural que distingeixBarce-
lona i que produeix força més que entreteniment: se-
gonsvadivulgar ahir elmateixDepartament deCultu-
ra, el sector reuneix el 6,2%de l’ocupació aCatalunya
i donava feina l’últim trimestredel 2013 a 178.500per-
sones, un 11,6% més que el 2012 (mentre a la resta
d’Espanya, queia un 1,9%).

Plans i necessitats del Liceu

UN analista de borsa internacional es pre-
guntava ahir què explica la sobtada ten-
dència a la baixa de les borses internacio-
nals ambquè es tanca la setmana: és la por

d’una crisi de les divises dels països emergents, com a
conseqüència de la retirada de capitals davant una
eventual pujada de tipus d’interès als Estats Units i la
reducció dels seus estímuls monetaris? La caiguda
d’un 14%de la cotització del pes argentí dijous va dis-
parar totes les alarmes sobre això, i va contagiar direc-
tament l’Ibex35 per la gran presència d’empreses es-
panyoles al país i a la resta del continent. S’hi suma la
depreciació de la lliura turca, sostinguda per la inter-
venció ràpida del seu banc central, així com la depre-
ciació progressiva que el ruble pateix des de famesos
–i que ahir va caure fins al nivellmés baix davant l’eu-
ro des de la seva fundació– a conseqüència del deteri-
orament creixent de l’economia russa.
És la por a un creixement menor de la Xina, que va

afectar ahir les borses asiàtiques, després que es cone-
gués el primer retrocés en sismesosde la sevaproduc-
ció manufacturera? És la decepció per les perspecti-
ves menys bones de les grans empreses dels Estats
Units el que ha debilitat Wall Street? Es tracta d’una
correcció tècnica?

La resposta és que a les borses internacionals hi ha
unamica de tot, encara que els inversors, davant d’un
canvi de situació, primer venen i després analitzen
ambmésprofunditat. En l’actualitat podríemestarda-
vant d’una reestructuració dels fluxos internacionals
de capital com a conseqüència d’un canvi d’escenari
que ve definit per un creixement menor dels països
emergents i, paral·lelament, per una millora sensible
de la primera gran economia del món, que és la dels
EstatsUnits, l’èxit de la lluita del Japó contra la defla-
ció i la recuperació –feble– de la Unió Europea. L’es-
perança del FonsMonetari Internacional rau en el fet
que els Estats Units facin ara de locomotora de l’eco-
nomia mundial, però de moment és l’eventual retira-
da dels seus milionaris estímuls monetaris dels mer-
cats internacionals el que més preocupa i el que més
pot afectar l’equilibri financer mundial.
El nou escenari comporta per a Espanya el risc es-

pecial que la depreciació de les divises llatinoamerica-
nes repercuteixi enunadesvaloració dels seus impor-
tants actius a la regió i, així mateix, més dificultats
competitives per exportar-hi, la qual cosa pot afectar
directament la recuperació acabada de començar. No
és estrany, per tant, que la borsa espanyola hagi estat
una de les que més han caigut aquesta setmana.

Canvi sobtat a les borses

El secret: ni fotos
ni noms

F a tres anys, l’agència de rela-
cions extramatrimonials Ash-
ley Madison va posar una
gran lona en un edifici en

obres de la Gran Vía madrilenya. S’hi
veien tres fotos: una del príncep
Carles de Gran Bretanya, una del rei
d’Espanya i una altra del president
americà Bill Clinton. Sobre les fotos,
la frase “¿Què tenen aquestes ‘reiale-
ses’ en comú?”. Sota les fotos: “Hau-
rien d’haver utilitzat Ashley Madi-
son”. La campanya va provocar tal re-
bombori que hores després ja havien
enretirat la lona.
Per la mateixa època va aterrar una

altra empresa dedicada a facilitar rela-
cions extraconjugals, Victoria Milan.
Aquesta va col·locar tanques mòbils
on es veien Rajoy i Merkel a punt de
fer-se un petó. En grans lletres:
“100% discreció garantida. Fins i tot
si ets infidel a tot un país”. Perquè que-
dés clar a quin país feien referència,
una fletxa lligava la paraula país amb
la silueta d’un mapa d’Espanya amb
banyes. Un any abans, Ashley Madi-
son havia posat cartells a les parades
dels autobusos madrilenys amb una
foto de la reina d’Espanya abraçada a
un noi i en lletres grosses la frase: “Ja
no tens perquè passar la nit tota sola”.
Al cap de poc temps, va denunciar
l’empresa i van retirar els cartells.

¿Per què l’ús irònic de les rellisca-
des dels polítics rep menys demandes
a França? Doncs per la subtilesa que
fan servir. Abans-d’ahir, Lluís Uría,
corresponsal de La Vanguardia a Pa-
rís, ens explicava alguns dels anuncis
apareguts arran de l’afer entre Fran-
çois Hollande i Julie Gayet. De tots
els que esmentava n’hi ha tres d’espe-
cialment interessants. En cap dels
tres no hi apareix cap foto d’Hollande
ni se l’esmenta pel cognom. Aquestes
són les diferències amb els anuncis es-
panyols. Simplement, en diuen “se-
nyor president”, fórmula que no com-
promet els anunciants perquè tant
pot referir-se al president de la Repú-
blica com al president d’una comuni-
tat de veïns. N’hi ha un de l’empresa
de lloguer de cotxes Sixt. Com és
prou sabut, Hollande anava a les cites
ambGayet amb un escúter i un casc al
cap, convençut que aquesta peça li
permetia l’anonimat. A l’anunci s’hi
llegeix: “Senyor president, la pròxima
vegada eviti l’escúter. Sixt lloga vehi-
cles amb els vidres fumats”. Explica
Uría que una altra empresa de lloguer
d’autos, Drive, al·ludeix també als vi-
dres fumats i fins i tot calcula el que
costaria, amb un dels seus cotxes, el
recorregut entre el palau de l’Elisi i el
número 20 de la Rue du Cirque, on es
trobaven tots dos amants: 5 euros. El
titular: “Per aquest preu, triï la discre-
ció”. Més dubtós és l’anunci de l’em-
presa que fabrica el casc que Hollan-
de duia posat, Motoblouz: “Gràcies,
senyor president, per haver elegit el
nostre casc per a la seva seguretat”.
Potser és segur el casc Motoblouz si
vas amb moto i te la fots, però si el
vols per passar desapercebut, de se-
gur no en té res, com ha constatat el
mateix “senyor president”.c

Els anuncis que ironitzen
sobre les relliscades
dels polítics reben menys
demandes a França
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