
espectacles 7 D’OCTUBRE DEL 2014 49DIMARTS

MARTA CERVERA
BARCELONA

Fa un any Roger Guasch va assumir 
la direcció general del Liceu. Avui el 
coliseu líric intenta projectar una 
altra imatge: ser més obert i accessi-
ble. Augmentar els ingressos i redu-
ir la despesa és el rumb que marca 
el pla estratègic i de viabilitat disse-
nyat per Roger Guasch.

–El president Mas, en el sopar ce-
lebrat la setmana passada amb els 
mecenes, va destacar que el Liceu 
està sent capaç de girar la truita 
econòmica. ¿Quina és la clau?
–Hem fet una operació a cor obert, la 
més forta. Som a l’uci camí de plan-
ta. S’ha de mantenir la vigilància in-
tensiva perquè acabem de sortir del 
quiròfan. Calculo que encara ens es-
tarem a l’uci un any més treballant 
amb la mateixa intensitat, seguint 
amb els canvis i altres coses que hem 
de posar en marxa. 

–Quan vostè va arribar hi havia un 
dèficit de 16 milions d’euros, un 
ERO temporal, tambors de vaga i 
vacants en la direcció artística i el 
cor que han ocupat Christina Schep-
pelmann i Peter Burian, respectiva-

ment. ¿Què falta per fer?
–Si el Liceu fos un puzle, diguem que 
tenim el marc i ens queda la resta. 
Estem a l’uci i, si sorgeix algun pro-
blema, caldrà tornar al quiròfan. No 
hem capgirat la situació de fa un any 
però estem millor. Fa un any tot eren 
notícies negatives. Ara hi ha una vi-
sió positiva.

–Aquesta temporada hi ha títols molt 
populars ¿És la manera d’arribar a 
més públic?
–El Liceu o és social o no serà. El Li-
ceu s’ha d’acostar a la gent i crear es-
cola. Una de les dificultats de tots els 
teatres d’òpera és atraure la gent jo-
ve i gent nova. Ja sé que el repte és 
gran però només que aconseguís-
sim que tots els catalans vinguessin 
almenys una vegada al Liceu, com a 
mínim, seria molt. Queda molta fei-
na per fer.

–Llavors...
–L’òpera ha de ser popular, hem 
d’aconseguir atraure la gent i ai-
xò és difícil si el nivell d’òpera és 
molt elevat. Kitege és molt bonica 
però no és fàcil. Hi ha òperes mi-
llors per introduir-se en el gènere. 
La situació ideal és que hi hagi un 

equilibri per poder arribar a dife-
rents públics.

–¿Com va anar econòmicament el 
primer muntatge d’aquesta tempo-
rada, El barber de Sevilla, amb direc-
ció escènica de Comediants?
–En l’última funció vam penjar el 
cartell d’esgotades les localitats. 
Aquest muntatge és la prova que, si 
fas coses que interessen, la gent ve. 
I s’ha de fer de tot per captar públic 
si ets un teatre amb el nostre nivell 
d’autofinançament.

–El 55% del pressupost prové de re-
cursos propis. ¿Com ha anat la ven-
da d’abonaments i entrades?
–A falta de les dades definitives la 
baixada d’abonats ha parat. És la pri-
mera vegada que passa en els últims 
anys i podem estar-ne orgullosos. 

–¿A què es deu?
–Hi influeix molt la temporada. Se-
gons quins títols es programen, hi 
ha conseqüències en la temporada 
següent. Crec que hi ha una nova 
il·lusió. És una temporada molt as-
sequible per a l’abonat i, per tant, 
la pròxima esperem millorar amb 
nous abonaments. 

–¿Què ha sigut el més difícil?
–La part mediàtica. Entenc que el Li-
ceu és molt important, però que tot-
hom estigui pendent de qualsevol 
detall em sorprèn. En molts llocs es 
reestructuren crèdits o s’optimitzen 
recursos i no és notícia. ¡Aquí tot és 
notícia! 

–El mecenatge és clau però insufi-
cient. 
–Està canviant molt i és fonamen-
tal per a la part artística. Amb els in-
gressos que tenim qualsevol projec-
te ha de venir amb un pa sota el braç. 
Busquem, per exemple, patrocina-
dor per repintar el vestíbul i per mi-
llorar la façana, que no s’ha tocat en 
15 anys. 

–El Barça ven la seva samarreta. ¿El 
Liceu vendrà el nom del teatre?
–Pas a pas. En la temporada de Ballet 
s’hi ha implicat la Fundació Loewe. 
El primer pas seria vendre els títols 
de la temporada, o tota la tempora-
da sencera. 

–El canvi intern també es nota, es 
respira un altre aire al Liceu.
–La qüestió principal va ser que tota 
l’organització assumís la necessitat 
d’urgència de canvi. Érem uns pin-
güins a sobre d’un iceberg que es des-
feia i s’havia de reaccionar. Hem de 
ser eficients i reduir costos, cosa que 
ja es nota en moltes àrees.

–Em pensava que em diria que era a 
causa de la reestructuració del crèdit.
–No, però és una de les vàlvules del 
cor. La teníem obturada i no podí-
em pagar. Vam començar a renego-
ciar-lo al febrer i només en queden 
uns serrells. 

–Pel que explica, hi ha hagut un can-
vi de mentalitat. 
–És que estàvem acostumats a des-
patxar i havíem de sortir a vendre, 
i no tan sols entrades. Quan vaig dir 
que s’havien d’obrir les portes del te-
atre i fer més visites vaig tenir molta 
reticència interna. Al setembre hem 
triplicat la facturació de visites del 
mes de maig. Volem ser un indret de 
visita cultural. 

–¿Ha aconseguit atraure el turista 
cultural?
–Amb les taquilles a peu de Rambla 
ara n’entren molts més i estem in-
tentant arribar a acords amb opera-
dors de viatges. ¿Per què Barcelona 
no pot oferir caps de setmana amb 
cracs que actuïn aquí, al Palau i a 
l’Auditori?

–¿Es cobriran aquest any les places 
vacants de l’orquestra?
–Sí. Només falta determinar quina 
quantitat. Toca avançar.

–La quadratura del cercle és aques-
ta suma de sostenibilitat i qualitat 
que persegueix. ¿Què significa?
–Li donaré dades reals per explicar-
ho. L’any passat, la Tosca amb Paco 
Azorín i el pressupost molt ajustat 
va tenir 32.000 espectadors. Ingres-
sos: 2,5 milions. Despesa final: 1,5. 
Vam fer un milió de caixa en posi-
tiu. Kitege: 8.000 persones. Taquilla: 
683.000 euros. Despesa: 1,6. Tosca, 
amb moltes més funcions, va tenir 
el 90% d’ocupació, i Kitege, el 78%. 
Tosca va pagar en part la innovació 
de Kitege. H

«Només que 
aconseguíssim 
que cada català hi 
vingués almenys 
una vegada, com a 
mínim, ja seria molt»

33 El director general del Liceu, Roger Guasch, fotografiat al coliseu líric de la Rambla.
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«El Liceu era un pingüí  
en un iceberg en desglaç»
ROGER GUASCH  Director general del Liceu


