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E
l patronat i la co-
missió executiva
del Liceu van do-
nar llum verda
ahir al Pla Estratè-
gic i de Viabilitat

2014-2017 que ha dissenyat el
nou director general de la institu-
ció, Roger Guasch, i amb qui la
institució aspira a una ràpida re-
cuperació econòmica. Tan ràpi-
da comque el resultat de l’exerci-
ci abans d’impostos, que aquesta
temporada es preveu de 4,9 mi-
lions d’euros negatius, passi a ser
de 674.000 euros positius el
2014-2015 i de 2,2 milions el
2015-2016. Guasch té un pla. Un
pla que passa per generarmés in-
gressos i optimitzar costos mit-
jançant mesures econòmiques i
d’estratègia organitzativa molt
“realistes”, segons va afirmar.
“El problema és nostre i l’hemde
solucionar nosaltres”, va apun-
tar en la seva primera aparició
pública des del seu nomenament
l’octubre passat. Dit d’una altra
manera: el Liceu no aspira que
els ajuts públics augmentin al-
gundia i amés s’enorgulleix d’au-
tofinançar-se ja en un 55%.
En qualsevol cas, i més enllà

del pla que ara s’anuncia, l’asfi-
xiant pes del deute (que s’ha si-
tuat en 15,7 milions d’euros) por-
ta el Liceu a una situació difícil-

ment sostenible. S’entreveu un
futur molt complex si no es pro-
dueix una intervenció decidida
per part de les administracions.
Des de l’any 2007 va caient el

nombre d’abonats (un 28%
menys), d’espectadors (39%), de
funcions d’òpera i ballet (40%) i
d’ingressos per comercialització
d’espais (25,7%). L’aforament ha
disminuït un 12% i les visites un
11,8%. Fa tres anys que les gràfi-
ques de costos i ingressos es van
creuar, i la primera s’allunya ca-
da vegada més de la segona. El
deteriorament dels ingressos és
del 32% respecte a la temporada
2007-08, mentre que les despe-
ses fixes del teatre només s’han
reduït en un 14,8% i encara
menys les laborals: un 4%.
Tot això es va traduir en un dè-

ficit que arribava als 4,3 milions
la temporada 2012-2013 –“el te-
nim i l’arrossegarem”, deia ahir
Guasch–, i també en la ja esmen-
tada sol·licitud de crèdits. Quan
encara quedaven gairebé 4 mi-
lions pendents de devolució de
crèdits anteriors, el Gran Teatre
en va sol·licitar l’any passat un
de sis milions i un segon crèdit
pont de 5,7, “crèdit que s’haurà
de reestructurar perquè s’espera
que al novembre tornem quatre
milions i escaig i no tindremcapi-
tal”, va revelar el director gene-
ral. Però anem al pla presentat
ahir i que planteja fins a quin
punt seria viable avui el Liceu en

cas que no hi hagués aquest deu-
te. Per començar, el pla vol “sal-
vaguardar la qualitat artística”,
“garantir la sostenibilitat econò-
mica” i “dissenyar un projecte so-
cial compromès amb el mónmu-
sical, cultural i amb la societat en
general”. I com a primera mesu-
ra ha decidit programar per al ju-
liol l’òpera Porgy and Bess que
quedava pendent i aixecar l’ERO
temporal, tal com li demanava el
patronat del teatre. Fins aquí la
lectura en positiu. Però, com se
subverteix la caiguda dels ingres-
sos i s’aspira a passar dels 38,7
milions d’euros actuals als 44,6
que preveu el pla per al 2016?
Guasch va fer entendre que està
en mans del Liceu promoure la
venda d’entrades, d’abonaments,
de lloguers d’espais, de venda de
productes, de visites... “Però si
fins i tot l’església del Pi ingressa
més que nosaltres per visites!”,

va exclamar. “Cal deixar de des-
patxar i posar-se a vendre”. De
fet, les mesures de venda més
agressives ja es tradueixen enmi-
llors aforaments des que va co-
mençar la temporada. El Liceu
estudia tornar a treure la taquilla
a la façana de la Rambla i nego-
ciar amb els hotels la venda a tu-
ristes, així com sol·licitar a l’Ajun-
tament que li permeti situar un
punt de venda o de reclamal pas-
seig central, “una cosa que té el
Museu de Cera”. A més es disse-
nyaran abonaments flexibles. I
com que la temporada 2014-15
tindrà dues òperes més que l’ac-
tual, el Liceu tindrà més benefi-
cis. És més, entra dins de plans
futurs preveure la possibilitat de
generar negoci programant òpe-
res de repertori entre els títols
de la temporada. Vaja, que tot el
que fins ara era unamancança és
susceptible de convertir-se en

SUBSTITUCIÓ

Patrizia Ciofi va passar
al primer repartiment
per substituir
Diana Damrau

EL CONDICIONANT

L’asfixiant pes
del deute porta
el teatre a una
situació insostenible

El director general del Liceu, Roger Guasch, fotografiat ahir

‘La sonnambula’ arriba
al Liceu ambJuanDiego
Flórez i PatriziaCiofi

CONTRA EL COSTUMISME

Marelli ha creat una
escenografia diàfana
i lluminosa que fuig
del pintoresquisme

PRIMERA MESURA

La direcció ha
cancel·lat l’ERO
de juliol i programarà
‘Porgy and Bess’

Nova etapa per al Gran Teatre

El teatre intenta pal·liar
la crisi ambmés activitat i

unamillor estratègia de venda

BARCELONA Redacció

Una producció de luxe –nascuda
de la col·laboració entre el Co-
vent Garden i la Staatsoper de
Viena– i dos cantants de renom
internacional, els aclamats Juan
Diego Flórez i Patrizia Ciofi
–que inicialment figurava en el
segon repartiment de l’obra, però
que va acabar saltant al primer

després de la baixa de Diana
Damrau– són els triomfs amb els
quals es presenta en el Liceu des
d’aquest dilluns i fins al 17 de fe-
brer un puntal del repertori del
bel canto: La sonnambula de Vin-
cenzo Bellini, de la qual es faran
durant les properes tres setma-
nes un total de dotze representa-
cions, una quantitat notable que
potser respon a què el Liceu ha-

via passat ni més nimenys que 27
anys sense representar aquesta
famosa òpera.
A l’obra, Amina, una noia òrfe-

na que ha criat la molinera
Teresa, està a punt de casar-se
amb el seu estimat Elvino, però
no serà sense enfrontar un gran
nombre de dificultats: des de Li-
sa, que també està enamorada
d’Elvino, i que interferirà en la re-
lació, fins a l’escàndol provocat
perquè Amina apareix una nit,
adormida, a l’habitació d’un foras-
ter, el comte Rodolfo. Les coses
es complicaran encara més quan
es conegui que Rodolfo és en rea-
litat el fill desaparegut del senyor
de la regió. I per si alguna cosa
manqués, la gent del petit poble
dels Alps suïssos on transcorre

l’obra parla d’un fantasma que
deambula pel lloc.
Una història en la qual Bellini

aboca tot el seu melodisme fins a
convertir-la en una de les grans,
amb conegudes àries –com la
d’Amina “Ah, non credea mirar-
ti”, cantada en estat de somnam-
bulisme–, cavatines, duos i quin-
tets que necessiten, sense capme-
na de dubte, de grans veus. Veus
encapçalades per Flórez i Ciofi
–als quals en el segon reparti-
ment substitueixen Celso Albelo
i Annick Massis–, i que estan
acompanyades perNicolaUlivie-
ri (Rodolfo), Eleonora Buratto
(Lisa), Gemma Coma-Alabert o
Àlex Sanmartí.
Si la direcció musical va a càr-

rec de l’israelià Daniel Oren, la

PLA

Cultura

ElLiceutéun
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Un día caerá Google y entonces sí
que estaremos fatalmente
perdidos

Esto es sólo el principio. Nunca
debimos ensuciarnos con Bieber

Extraordinària exposició de fotos de
Danny Lyon a @fotocolectania Els
Bikeriders i Uptown de Chicago.
Feu-me cas: no us la perdeu!

Joan Lluís Bozzo Director de teatre

Els del PP han vingut a celebrar el
75è aniversari de l’entrada de les
tropes feixistes a BCN, dia per dia.
Com enyoren aquells temps!

#tuitsdecultura Jorge Carrión Escriptor
@jorgecarrion21

Teju Cole Escriptor

trampolí, segons els responsables
del Liceu. Que el lloguer de sala ha-
gi baixat significa que pot pujar: cal
vendre la sala gran, el foyer, el saló
dels miralls... I continuar augmen-
tant la partida de mecenatge.
Això va seguit del capítol d’opti-

mitzar costos, i aquí Guasch va
deixar clar que no es tocaran els
cossos artístics ni el tècnic, si bé de
moment no cobriran les vacants en
l’orquestra. “Pons ens deixa conti-
nuar igual aquest any, amb con-
tractes ocasionals de bons músics
externs, perquè això estressa l’or-
questra i el nivell individual puja”,
va advertir Guasch en presència
del director musical, Josep Pons,
que va viatjar des deTolosa de Llen-
guadoc per assistir a la presentació
del pla estratègic, juntament amb
Joaquim Molins, president del
patronat del Liceu, Joan Mata-
bosch (ja director del Teatro Real),
el seu substitut temporal, Iván van

Kalmthout, i el director del cor,
José Luis Basso.
Tot i així, sí que es preveu reduir

la despesa d’estructura en el depar-
tament administratiu. Acomia-
daments?, reduccions de sou?
Guasch no es va pronunciar, però
va destacar el marge d’estalvi pos-

sible optimitzant processos de
treball. Amb tot, va indicar que “cal
involucrar el comitè d’empresa per
poder reduir els costos laborals”. El
comitè va emetre ahir un comu-
nicat lamentant que no havia estat
consultat en el procés de redacció
del pla estratègic.c

@tejucole
Xavier Antich Filòsof
@XavierAntich@espremulla

Ladigestió
cultural

A
questa setmana s’ha celebrat al Pati
Llimona de Barcelona el VII Simpo-
si de l’Associació de Professionals
de Gestió Cultural de Catalunya

(APGCC). Un gestor, segons el DIEC, és una
“persona que administra un negoci d’altri”, pe-
rò gestar és “formar i desenvolupar (idees, pro-
jectes, sentiments, obres)”. Són, doncs, profes-
sionals creatius que treballen en un territori lí-
quid a la frontera entre dos estats: el gasós dels
efervescents creadors i el sòlid propi dels
agents econòmics, encara que últimament les
empreses que més líquid inverteixen en el sec-
tor siguin les cerveseres. Els gestors malden
per encaixar dos protegonismes (si em perme-
ten el neologisme per encast d’ego): el de l’artis-
ta i el del polític. Dos egos difícils de governar
o, dit en el català que ara es parla, dos egosmés
aviat díscols. Marois va dir que la “cultura és el
que queda quan oblidem el que vam aprendre”.
Wagensberg rebla que “cultura és informació
transmissible per via no genètica” i que “creure
és genètica, comprendre és cultura”. No
debades els que conceben la cultura comun ac-
te de fe que t’obliga a anar, ni que sigui
mentalment, de vint-i-un botó a la litúrgia, són
els que han apujat l’IVAde tants productes cul-
turals al 21%.

El professor de literaturaNuccioOrdine aca-
ba de publicar un assaig en format de manifest
que es diu La utilitat de l’inútil (Quaderns Cre-
ma) en el qual reivindica la cultura dita huma-
nística. Entre moltes altres coses l’italià repro-
dueix un joc de paraules amb què el pare d’un
jove revolucionari calabrès va aplacar en ple se-
gle XIX la curiositat del seu fill: “Papa, com és
que a l’alfabet la A va abans i la E després?”. El
pare respon que en aquest mónmiserable “Chi
à è, e chi non à non è” (qui en té és, qui no en té,
no és). El ser o no ser és aquí tenir-ne o no te-
nir-ne, de diners, i el pare afegeix que la veu
del ric és la vocal i els pobres són les conso-
nants que actuen en consonància als actes del

ric. Dos segles després la societat viu altres di-
cotomies centrades en el dilema entre ser (ins-
truït) o aparentar (tenir cultura). La cultura és
complexa i el poder (demoscòpic o despòtic)
troba crític segons quin grau de complexitat i
per això es refugia en la reiteració de fórmules
d’eficàcia provada. No hem de tenir complexos
davant les idees complexes que ens fan perdre
peu ni tampoc deixar-nos entabanar per les eti-
quetes més sorolloses. De vegades, quan una
creació ha de ser etiquetada com a experimen-
tal és perquè l’experiment no ha funcionat. Les
propostes culturals poden partir de peu pla i
enlairar-se o precipitar-se des de l’estratosfera.
Probablement, de tots els agents del sector,
aquests malabaristes anomenats gestors cultu-
rals són els quemillor han entès que si la cultu-
ra sempre sembla que vagi a peu coix és perquè
toca i no toca de peus a terra. En té un de ben
falcat i l’altre encara enlaire. L’únic que els fal-
ta és tenir un sant patró. Potser si s’acullen a
l’advocació de santa Mònica...

Patrizia Ciofi en l’assaig general de La sonnambula al Liceu

La cultura és complexa i el
poder (demoscòpic o despòtic)
troba crític segons quin
grau de complexitat

Màrius
Serra

LLIBERT TEIXIDÓ

PEDRO MADUEÑO

Evolució dels principals indicadors
econòmics del teatre

LA VANGUARDIAFONT: Gran Teatre del Liceu

IngressosXifres en milions d’euros DESPESES
D’ESTRUCTURA
PREVISTES

Despeses

07/08 09/10 11/12 13/14 16/17
Temporades

Previsions57.219

56.459
53.926 50.423

50.208

56.362

46.735

43.864

38.697

43.285

41.814
43.034

44.593

Temporada
13/14
-15.662

Temporada
14/15
-11.755

-28,1%

FUNCIONS ESPECTADORS

ABONATS MECENES

Evolució 2007/2013 (previsió) Evolució 2007/2013 (previsió)

Evolució 2007/2013 (previsió) Evolució 2007/2013 (previsió)

2007 2010 2013 2007 2010 2013

2007 2010 2013 2007 2010 2013

153

146
123

121
106

114

102

22.165

21.756

20.456

18.822
17.282

16.180

15.509

264.818

242.699
223.910

217.224
189.949

192.154

160.811

110 110 110
116

122 127
138

d’escena és idea de Marco Arturo
Marelli. I si la tradició identifica La
sonnambula amb un espai pintoresc
i costumista per ambientar el senti-
mentalisme de l’argument, Marelli
ha dissenyat en canvi una esceno-
grafia que crea un espai gran, dià-
fan, lluminós, emmarcat per grans
finestrals que permeten veure els
Alps on transcorre l’acció. Així
l’obra se situa al gran menjador tí-
pic d’un antic sanatori d’altamunta-
nya en el qual conflueixen tots els
personatges. I és a través d’aquests
finestrals com es podrà veure el
somnambulisme d’Amina i on, en
un recurs típicament romàntic, els
canvis del dia al paisatge exterior
–tempestes incloses– actuaran com
a fidel reflex dels sentiments que
successivament esclaten a la sala.c


