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Nit liceista... aNovaYork

Mai no és tard. El Liceu emprèn
als 167 anys l’aventura ame-
ricana.
“Crec que és obrir portes”, diu

Roger Guasch, director general
del gran teatre. “Penso que és vi-
sualitzar que hi ha altres parts
del món que poden estar interes-
sades en el Liceu i que hem de
sortir a explicar-los el que és”.
Guasch ho comenta a la seu

del Queen Sofía Spanish Insti-
tute, a Manhattan, on
abans-d’ahir a la nit es va cele-
brar la posada de llarg de la Liceu
BarcelonaOperaHouseUSFoun-
dation. La seva seu s’ubica a No-
va York i fins aquí ve la llegendà-
ria institució de la Rambla a per-
seguir la fortuna.
Així s’anomenava –fortuna–

en el temps dels aventurers. Avui
això es coneix com a filantropia, i
apel·la més a la generositat que a
la força. Si hi ha un paradís en
aquestamatèria, aquest no és cap
altre que els EstatsUnits, que dis-
posa de sucoses exempcions fis-
cals per als generosos. “És una bo-
na iniciativa privada demecenat-
ge –afegeix Guasch– i aquest és
un exemple de com hem de veu-
re les coses diferents quan les ad-
ministracions públiques, per la si-
tuació econòmica, han abaixat
les subvencions”.
A la vetllada s’hi afegeix la rei-

na Sofia en una jornada carre-
gada de transcendència. La pre-
sidenta honorífica de la Foun-
dation no falta a la cita, malgrat
que el calendari l’ha situat l’ende-
mà de l’abdicació del rei Joan
Carles I. Fa uns mesos que es va
posar en marxa aquesta organit-
zació impulsada per la societat
LevanteCapital Partners. “Els ob-
jectius a llarg termini els marca
el Liceu, ja sigui a partir de col·la-
borar (en el finançament) de pro-
duccions o en intervencions físi-
ques en l’edifici”, assenyala Anto-
nio Renom, vicepresident de la
fundació. A finals del 2013, el
Departament d’Estat dels EUA la
va reconèixer com a institució
dels Estats Units. Aquest suport

legal els permet aplicar el mateix
estatus fiscal que a les societats
casolanes.
Pel camí, Marc Busquets, el

seu inspirador i primer director
general, va ser descavalcat del
projecte sense que s’hagin aclarit
les raons. El va substituir Bisila
Bokoko, exdirectora executiva
de la Cambra de Comerç Spain-
US. Bokoko es presenta com a

“ambaixadora del Liceu” i exer-
ceix de mestra de cerimònies en
l’acte institucional.
A la llista (oficial) d’assistents

a la gala hi figuren uns 200 convi-
dats del món social, cultural, fi-
lantròpic i econòmic. Entre
aquests hi ha Nancy Kissinger
(esposa de l’exsecretari d’Estat),
els doctors Valentí Fuster i Josep
Baselga, Annette de la Renta (es-
posa del dissenyador Oscar de la
Renta), Dimitri de Iugoslàvia,
Sharon Bush, Beatrice Santo Do-
mingo, Elisabeth de Cueva,
David Askren o Peter Lyden.
També hi assisteixen els mem-

bres de la junta de l’entitat, com
Marisa Falcó, comtessa de Godó,
acompanyada perBartoloméMa-
soliver, conseller del Grup Godó.

A més dels esmentats Renom,
Guasch i Bokoko, i el president
de l’US Foundation, Francisco
Gaudier.
“Avui és un dia d’aterratge”, in-

sisteix Renom. El vicepresident
marca la quantitat de 100.000 eu-
ros el primer any per garantir la
iniciativa. De moment, la xifra
aconseguida encara és modesta,
s’acaba de començar. La quanti-

tat en què es mouen de mitjana
altres iniciatives similars ja exis-
tents–“nohem inventat res”, afir-
ma Gaudier– oscil·la entre els
800.000 i els 1,5 milions. “Aquest
hauria de ser l’objectiu”, indica
Renom en el moment de marcar
tresmetes: portar gent a Barcelo-
na i el Liceu, establir col·labora-
cions amb entitats locals (parla
del Carnegie Hall, la Juilliard Sc-
hool o la Universitat de Nova
York) i captar mecenes.
Malgrat la crisi i la competèn-

cia –“ningú no ens està espe-
rant”, confessa Gaudier–, consi-
deren que la tirada actual de Bar-
celona i la capacitat de renéixer
del Liceu són credencials atracti-
ves per a les grans fortunes nord-
americanes.c

Ferran Mascarell
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La reina Sofia durant la gala a Nova York i envoltada –d’esquerra a dreta– pel vicepresident de la Liceu Barcelona Opera House Founda-
tion, Antonio Renom; les integrants de l’entitat Alicia Arboix i Bisila Bokoko; el president de la fundació, Francisco Gaudier; la ministra
de Sanitat, Ana Mato; Marisa Falcó, comtessa de Godó, i Aránzazu Escudero de Zuluaga, del Patronat de la fundació
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La fundació del Liceu
a Nova York per
recaptar fons
filantròpics es
presenta amb una gala

La tirada de Barcelona
i la capacitat de
renéixer del Gran
Teatre són les cartes
per atreure mecenes
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El sector audiovisual fa pinya al
voltant del conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, i al voltant de
l’impost que, des de la Generali-
tat, impulsat per Cultura, es vol
imposar a partir de la tardor a les
companyies que gestionen les
connexions a internet. Un nou
impost que, si arriba a aplicar-se,
significarà uns 20 milions d’eu-
ros anuals per a la producció au-
diovisual catalana.
Ahir al matí es va celebrar un

acte de suport a la Filmoteca de
Catalunya. Convocava Mascarell
juntament amb els productors ca-
talans agrupats al voltant de
Proa, la federació de les associa-

cions de productores que presi-
deix Raimon Masllorens, i l’Aca-
dèmia del Cinema d’Isona Passo-
la. Una trobada amb aire de festa
on es va parlar del bon moment
del cinema català, entelat, en els
últims anys, segons Masllorens,
per aquesta crisi que no cessa.
Festa reivindicativa, doncs, on
només va faltar qui haurà de pa-
gar-la: les telefòniques.
Ametic, la principal patronal

de tecnologies de la informació i
la comunicació, ha mostrat la se-
va oposició frontal al nou impost,
que qualifica d’il·legal. En cas de
convertir-se en realitat, anuncia-
va en el seu moment “les accions
legals oportunes davant les
instàncies jurídiques correspo-
nents, tant en l’àmbit autonòmic

com en l’espanyol i l’europeu”.
Però ahir no era el moment de
pensar en això, i només es parla-
va de la data d’entrada en vigor
del nou impost. “Com més unit
vegin el sector més entendran
–les operadores d’internet– la
mesura”, va afirmar el conseller,
que va reconèixer que no s’ha ar-
ribat a cap acord previ amb les
companyies implicades. “Uname-

sura que, des delmeupunt de vis-
ta, representa el canvimés impor-
tant que s’ha introduït en el finan-
çament de la cultura en els úl-
tims cent anys en aquest país”, va
subratllar Mascarell.

La trobada d’ahir va atreure
una nombrosa representació del
sector que va superar les 180 bu-
taques de la sala Laya de la Filmo-
teca. Entre els assistents es troba-
ven directors com Judit Colell,
Santiago Lapeira, Juan Antonio
Bayona i Neus Ballús, que va par-
lar de “posar en relleu l’excepció
cultural”.
Segons les previsions del con-

seller, el nou impost iniciarà el
seu tràmit parlamentari el prò-
xim 1 de juliol i, si tot continua
segons els terminis previstos, i el
Parlament català ho aprova sen-
se problemes, “podria entrar en
vigor la pròxima tardor”. Una al-
tra pregunta entre els assistents a
l’acte, encara que en sordina, per-
què tampoc no tocava, era molt
més prosaica: la forma de distri-
bució d’aquests vint milions que
la Generalitat pensa recaptar
amb l’imminent impost. I si
s’aconsegueix, com es repartirà
al sector?, es pregunten els possi-
bles beneficiaris.c
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Culturapreveuque la taxa telefònica
per ajudar el cinemaarribi a la tardor

L’aplicació
del nou impost
podria arribar a
recaptar 20 milions
d’euros a l’any


