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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L
a immersió que ha
fet els últims quatre
mesos en el Liceu no
li ha servit segura-
ment per distingir
Puccini de Verdi, pe-

rò sí per diagnosticar el grau dema-
laltia financera del GranTeatre i re-
ceptar les mesures que poden tor-
nar-li unes condicions dignes de sa-
lut. Prescriu consens i unitat i hi
veu un paral·lelisme amb el procés
de reflotació que va posar en mar-
xa L’Aliança: “Són dos casos dife-
rents amb problemes estructurals
similars. L’Aliança també havia vis-
cut molts anys amb el suport de les
administracions, i en això hi ha un
malentès: que siguis una entitat
sense ànim de lucre no vol dir que
hagis de perdre diners, sinó que
has de guanyar-ne per reinvertir-
los i fer millor les coses. Es perd
aquest punt de vista, de vegades”.
En aquesta entrevista la paraula
que més vegades surt de la boca de
Roger Guasch (Barcelona, 1966) és
transparència...

Sembla que la situació finance-
ra del Liceu és irreversible sense
un ajut extraordinari de l’Admi-
nistració. Hi ha alguna mena de
negociació en aquest sentit?
Les administracions estan fent un
esforç brutal en la situació actual,
però també volen que els diners
públics es gestionin bé. El Liceu no
ha fet els deures, i aquest no és un
problema de les administracions

públiques sinó d’intentar ser soste-
nible buscant la col·laboració dels
bancs, del mecenatge, dels
treballadors… Altrament això és un
pou sense fons.

Però vostè té posada l’alarma
en aquests gairebé 16 milions
d’eurosdedeute, i el seupla estra-
tègic per al pròxim lustre no pre-
veu la devolució de crèdits.
Sí que es preveu: els comptes de re-
sultats presentats en el pla estratè-
gic tenen assimilada la reestructura-
ció bancària i ja ens hem reunit
amb tots els bancs per iniciar-la.

Una reestructuració és un
ajornament. I amb recàrrec.
Sí, però hem començat amb un
compromís en ferm per part de les
administracions de les contribuci-
ons futures. I sabent amb quins
comptes es pot planificar. El Liceu
necessita un marc estable, els

bancs també ens ho demanen, no
només respecte als ajuts públics, si-
nó sobre com treballarem interna-
ment, quins seran els resultats, la
programació artística...

Els diners no es tornaran en
aquells cinc anys, en tot cas.
Anem a una reestructuració pura i
dura, especialment dels dos últims
crèdits, que sumen 11,7 milions
d’euros. En lloc d’anar a cinc anys
haurem d’anar a deu, més o menys,
i si ara només tenim cent mil euros
en interessos acabaran sent els que
hagin de ser. Però aquest novem-
bre no podem pagar 5 milions, per
tant cal buscar un aliat que ajudi a
finançar el crèdit. Volem implicar
els bancs en solucions imaginati-
ves. En l’acord amb els bancs cal
trobar l’esperit del 94, necessitem
el seu compromís d’aleshores.

Perquè la d’ara, en tot cas, és

una crisi financera en tota regla.
I de vegades ésmillor apostar i aju-
dar a sortir del pou que no enfon-
sar-nos tots junts.

Vostè considera com una cura
per al Liceu l’augment de l’activi-
tat i la recerca de públics, però fa
dos o tres anys es tractava de tot
el contrari, reduir funcions i ajus-
tar-se a una demanda en crisi.
Com és això?
Aquí es decideix la temporada tres
anys abans, per això hi ha la neces-
sitat d’un marc estable de futur,
perquè prens decisions en un marc
econòmic que és el que creus que
tindràs. Va passar que es van pren-
dre decisions sobre un tipus d’òpe-
res que van resultar deficitàries i la
manera de fer-hi front era reduir
funcions. A més aleshores hi havia
el concepte de no mercantilitzar la
cultura, una mentalitat del 2005

960minuts
ambPablo

L’oferta de cursos i cursets és intermina-
ble. El cursetisme forma un mercat en
el qual la quota va cara. Hi competei-
xen centres culturals, ampes, associaci-

ons, biblioteques, fundacions i tota mena de cen-
tres més o menys educatius. Per acabar-ho d’ado-
bar, les universitats tenen la indústria del màster i,
com que els graus ja no garanteixen l’accés al mer-
cat laboral, proliferen els postgraus. Qualsevol dia
d’aquests llegirem la notícia del primer estudiant
que ha aconseguit perpetuar-se en l’estudi fins a
arribar a l’idealmonterrosià delMovimiento perpe-
tuo, tot enfilant l’educació preescolar, la primària,
la secundària, la formació universitària, els
postgraus, la formació contínua i la universitat per
a la gent gran. En aquestmaremàgnumde coneixe-
ments codificats cada gremi planta la seva piscifac-
toria. N’hi ha que tenen el terreny ben apamat i
d’altres que hi han arribat fa poc. Sorprenentment,
l’escriptura és una nouvinguda al cursetisme. A ca-
sa nostra, les escoles d’escriptura són un fenomen
encara recent que ha crescut en paral·lel a l’auge
dels clubs de lectura. A Barcelona, la consolidada
oferta de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu s’ha vist
complementada pel Laboratori de Lletres i les ofer-
tes de cursos de les llibreries més culturalistes,
com la Central.
El proper dimecres, dia 12, en comença un que

és un luxe per tots quatre costats: pel què, pel
quan, pel com i pel qui. Ja s’albira al títol del curs,
Ejercicios de stylo. Curs d’escriptura potencial en
960minuts, descrit després amb un subtítol aclari-
dor, Un nou curs inspirat en les teories de l’Oulipo:

perquè la litera-
tura és un joc, sí,
però un joc molt
seriós. El quan
c o m p r è n
vuit sessions de
dues hores du-
rant els propers
vuit dimecres,
per completar
els 960 minuts

promesos. El com és deliciós: un taller progressiu
en l’escala compositiva del text segons l’òptica de
la literatura potencial, que comença amb treballs
amb la lletra (anagrames, lipogrames, boles de
neu...), continua amb la paraula (S+7, homosinta-
xismes, lipolexes...), salta a la frase (Je me souvi-
ens, cronopoemes, màquines proverbials...) i aca-
ba, com no podia ser altrament, en el text (poemes
mètrics, morals elementals, cintes de Moebius...)
Qui pot plantejar un curs d’escriptura creativa en
aquests termes i no picar-se els dits? Doncs algú
que la practica amb la solvència de Pablo Martín
Sánchez, l’escriptor reusenc que l’any passat va en-
lluernar amb el seu debut novel·lístic amb El anar-
quista que se llamaba como yo (Acantilado, 2012).
Una obra narrativamolt recomanable que és capaç
d’agermanar el joc i el foc d’una manera sublim.
Format a l’Autònoma, Pablo es va doctorar enTeo-
ria de la Literatura i Literatura Comparada per les
universitats de Granada i Lilla, amb una tesi sobre
les pràctiques hipertextuals en la literatura oulipia-
na. Sou dels que valoreumés els autors que els tex-
tos? Apunteu-vos a aquest curset i us adonareu del
vostre cras error. En només 960 minuts.

“Cal recuperar l’esperit
del94entorndelLiceu”

ENTREVISTA

Aquest dimecres
comença ‘Ejercicios
de stylo. Curs
d’escriptura potencial
en 960 minuts’

Roger Guasch, director general del Gran Teatre del Liceu

Màrius Serra
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que ara cal canviar. S’ha vist al
Grec o al festival de Jazz: es conti-
nua fent gran jazz amb un enor-
me patrocinador al darrere, una
cosa no treu l’altra. Cal sortir a
vendre, perquè el Liceu fins ara
només ha despatxat. I aquest és
un problemamolt gros, l’assigna-
tura pendent.

Royal Caribbean estableix la
base a Barcelona. És públic po-
tencial, el dels creuers?
Precisament estem tancant un
acord amb una empresa que ens
ha d’ajudar a dinamitzar tot això.
Cal sortir a captar públics, creuar
la Rambla. Hem estat a Fitur ve-
ient quin interès tindrien els turo-
peradors en passar pel Liceu. I ai-
xò no són només visites, sinó fer
un audiovisual. Volem ser el refe-
rent cultural del sud de Barcelo-
na. Hi ha 15milions de visitants a
Barcelona, 7milions de pernocta-
cions. I aquí tenim potencial de
creixement. Amb els que pernoc-
ten tenim més marge per oferir-
los els productes artístics, i cal
treballar amb els hotels per atreu-
re’ls, però a qui no pernocti li po-

demoferir visites amb un bon au-
diovisual, etc. Qui passa només
un dia a la ciutat no disposarà de
més de 20minuts per veure el Li-
ceu, hemde fer-lo entrar, cosa di-
fícil perquè la nostra façana és
molt impermeable. En definitiva,
el Liceu ha de ser un referent per
als visitants, comho són elsmusi-
cals a Londres.

Era inevitable, aquest acomi-
adament de 22 persones?
Aquest acomiadament és una re-
ducció de duplicitats manifestes
que hi havia, per donar pas a una
segona fase. No ens havíem ajus-
tat a la realitat, cal simplificar i
optimitzar, ho ha fet tothom
quan li ha tocat. Potser aquí no
s’ha reaccionat.

I la segona fase?
Tenim uns costos salarials molt
desfasats i caldrà asseure’s amb
el comitè d’empresa. Cal buscar
fórmules de treball més optimit-
zables dins la casa. Revisar el con-
veni. Aquesta és una època de dià-
leg i d’intentar buscar fórmules.
Estem posant en marxa visites,
audiovisuals, canviant la campa-
nya de publicitat, buscant espòn-
sor per minimitzar impactes.

Vol dir que no hi haurà més
acomiadaments?
Dependrà de com avanci tot. Els
nostres ingressos han baixat un
30% i les estructures només
s’han ajustat en un 4%: no és sos-
tenible. El pes de la nostra estruc-
tura en el compte de resultats
avui és del 24%.

Es recuperarà el projecte
audiovisual?
No tal com era, perquè el món

ha canviat i al final ens tocarà pa-
gar per ser-hi. Voldràs ser a un
cinema tenint com a competèn-
cia el Covent Garden o elMet i et
tocarà pagar. De manera que el
concepte d’audiovisuals haurà
d’evolucionar: ara estem estu-
diant amb els músics i el cor que
tinguin un mínim fix en drets
audiovisuals i una altra part varia-
ble segons beneficis, perquè fins
ara només engegar costava
gairebé 700.000 euros en drets. I
la temporada 2012-2013 només
es van ingressar 50.000 euros
per audiovisuals. El Liceu no el

pot pagar i amés amés és absurd.
Contracta una empresa ex-

terna que assessori en promo-
ció mentre redueix plantilla?
Són coses diferents. Necessitem
una metodologia que no tenim.
Continuem ancorats en el mece-
natge clàssic i ara intentem imple-
mentar una metodologia interna.
Jo mateix m’he ficat d’incògnit
en les visites o en el Petit Liceu i
veig que ens falta aquesta ‘experi-
ència Liceu’: una família que ve
de Vic i arriba amb el temps just
perquè ha deixat el cotxe al pàr-
quing, s’asseu, veu la funció i des-
prés el que vol és veure el teatre,
anar al Saló dels Miralls. I què

fem nosaltres? Li tanquem les
portes perquè volem que se’n va-
gi. Això requereix un canvi de
mentalitat.

I què costa, el càrrec de nova
ambaixadora global de la US
Foundation, Bisila Bokoko?
El cost ha de ser el mateix que el
que teníem desplaçant algú allà,
amb lloguer de pis, oficina, viat-
ges per renovar visat... Es necessi-
tava algú amb un reconeixement
dins de la societat novaiorquesa.c

Amors
prohibits

www.lavanguardia.com

LLEGIU LA VERSIÓ ÍNTEGRA
D’AQUESTA ENTREVISTA A

CRÍT ICA D’ÒPERA

PEDRO MADUEÑO

RESCAT PÚBLIC?

“El Liceu no ha fet
els deures i aquest
no és un problema de
les administracions”

DEVOLUCIÓ DE CRÈDITS

“Volem implicar
els bancs en solucions
imaginatives a l’hora
d’arribar a un acord”

POSICIONAR-SE

“El Liceu ha de ser
un referent per
al turisme, com els
musicals a Londres”

Brokeback Mountain

Lloc i data: Teatro Real
de Madrid (1/II/2014)

JAUME RADIGALES

La novel·la d’Annie Proulx que va
servir de base a la pel·lícula d’Ang
Lee (2005) ha estat objecte de
l’òpera de Charles Worinen amb
llibret de la mateixa novel·lista.
Brokeback Mountain s’ha estrenat
mundialment al Teatro Real de
Madrid amb un muntatge escènic
d’Ivo vanHove, els referents espa-
cials de Hopper i Lynch del qual
són evidents al llarg de dues hores
de muntatge gràcies a la sugge-
rent escenografia i il·luminació de
Jan Versweyveld. Espai i llums al
servei d’Ennis del Mar i Jack
Twist, els protagonistes.

Sota l’influx del Schönberg de
Moses und Aron, Ennis (baix-barí-
ton) canta en sprechstimme,men-
tre que Jack (tenor) té una part
eminentment cantada, comple-
mentada amb el rerefons folk de
moments com el cor o les resso-
nàncies del Hog-Boy texà. Sota
aquest punt de partida, la cosa re-
sulta estimulant, tot i que les idees
aviat deixen de ser interessants en
una partitura innòcua i sense més
transcendència, apropiadament
programada enmig de les funci-
ons de la wagneriana Tristan und
Isolde, una altra òpera sobre
amors prohibits. Però una cosa és
Wagner i una ben diferent, la mo-
nòtona partitura de Worinen,
amb manca d’idees al cap d’un
quart d’hora d’iniciar-se la peça.

Bon treball de Titus Engel amb
l’orquestra i bon rendiment dels
dos protagonistes, el baix-baríton
Daniel Okulitsch i el tenor Tom
Randle, amb bons secundaris, en-
tre els quals,HannahEstherMinu-
tillo (Lureen) i la veterana Jane
Henschel com a mare de Jack.c

Patrocinen

Eugènia Montenegro, Laura Vila, Raúl Iriarte,
Iván García, Laura Obradors i Jong Bong Oh

Dtor. orquestra i del cor:Daniel Gil de Tejada
Dtor. escena: Carles Ortiz

Disseny escenografia: Jordi Galobart
Il·luminador: Nani Valls - Vestuari: AAOS

Norma
Vincenzo Bellini

Cor Amics de l’Òpera de Sabadell - Orquestra Simfònica del Vallès

Venda de localitats:

Amics de l’Òpera de Sabadell - Tel. 93 725 67 34 / 93 726 46 17 - Taquilles del Teatre Principal de Sabadell
Per internet https://www.koobin.com/sabadell

Producció i organització
Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell - Presidenta i directora artística: Mirna Lacambra

Sabadell. Teatre M. La Faràndula. 19 febrer i 21 febrer a les 21.00h, 23 febrer a les 18.00h

Reus. Teatre Fortuny. 25 febrer, a les 21.00h

St. Cugat del Vallès. Teatre-Auditori. 28 febrer, a les 21.00h

Girona. Teatre Municipal. 2 març, a les 19.00h

Manresa. Teatre Kursaal. 5 març, a les 21.00h

Lleida. Teatre de la Llotja. 7 març, a les 21.00h

Vic. Teatre L’Atlàntida. 9 març, a les 18.00h

Tarragona. Teatre Tarragona. 14 març, a les 21.00h

EXPOSICIONS

D’ART

Al Liceu amb metro.
L’accés més fàcil al

Gran Teatre és, per des-
comptat, amb metro,
especialment en dies

d’estrena. Per al director
general del Liceu és el
mitjà de transport amb
què arriba a la feina ca-
da dia, amb un maletí

sobre rodes


