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Múscul recuperat

]A part de l’actualit-
zació bategant de
Crazy in love, de
Beyoncé, la banda
sonora del film de
moda és una acumu-
lació de balades pop
mid-tempo, algunes
coses d’r&b i rock,
dos clàssics de
Stones i Sinatra i
una Annie Lennox
massa impecable.

]Amb els ingre-
dients extres de sem-
pre (producció luxo-
sa, músics llam-
pants), la dona d’El-
vis Costello rellegeix
un gloriós repertori
mainstream pop amb
la seva evocadora
veu i la seva exigua
pianística. Hi col·la-
boren Bryan Adams
o Michael Bublé.

]Sicus Carbonell
dóna forma i concep-
te a aquesta reunió
de glòries com són
Chacho, La Maña
i Maruja Garrido.
Rumba catalana a
dojo, amb curioses
presències de gent
de La Pegatina o de
Marinah. El Chacho
aporta agraïda distin-
ció a la trobada.

Si el Liceu fos un país, es diria
d’ell que, sent a la perifèria de la
UE, ha encertat amb les receptes
que l’han salvat d’un humiliant
rescat. Es diria també que ha atu-
rat la sagnia de la despesa, encara
que per això hagi calgut prendre
decisions doloroses en forma
d’acomiadaments i baixes acorda-
des de persones que havien arri-
bat a convertir-se en part de l’àni-
ma del Gran Teatre. Es diria, per
completar el balanç de les deci-
sions que en termesmacroeconò-
mics es consideren beneficioses,
que aquest país que ranqueja co-
mença a recuperar la confiança
dels mercats exteriors. “Els can-
tants han recobrat la tranquil·li-
tat a l’hora de venir al Liceu, el
veuen situat de nou al mapa i vo-
len fer plans per tornar en un pa-
rell o tres temporades”, esgri-
meix el director general, Roger
Guasch.
El problema és que el Liceu no

és un país, sinó una casa de cultu-
ra. I la cultura no sempre combi-
na bé amb els indicadors econò-
mics.
Però anem primer per la gestió

que ha permès allunyar el fan-
tasma de la fallida. Quan es com-
pleix un any de la presentació del
nou Pla Estratègic, la direcció del
Liceu fa un balanç “positiu” de la
seva gestió: acabarà el curs
havent recuperat 3,5 milions
d’euros.
La despesa fixa s’està reduint,

la qual cosa significa, per una
part, que s’ha reduït la plantilla
en 35 persones entre acomiada-
ments, prejubilacions i baixes
acordades –que seran 40 al final
del procés–, alhora que s’han in-
corporat 4 o 5 nous empleats. I
no acaben aquí els sacrificis si
comptem que els treballadors
han deixat de percebre una paga
extra que no els serà abonada
fins a l’any 2017. Això, lligat a la

millora de la gestió interna per re-
duir despeses innecessàries, dei-
xa l’actual direcció bastant satis-
feta, ja que s’estalvia un milió
d’euros en despeses estructurals.
“Estem fent els deures”, és la fra-
se recurrent.
Després hi ha els ingressos.

Què ha fet el teatre per complir
la seva paraula de no dependre
tant (en un 45%) de les Adminis-
tracions? De moment tot passa
per les estratègies que han de ga-
rantir un increment del que s’in-
gressa en taquilla –xifra que
aquest curs preveu pujar a 13,5

milions d’euros, 2,5més que l’an-
terior–. El mecenatge, però, s’ha
convertit en la gran assignatura
pendent: d’aquells set milions
d’euros que segons el Pla Estratè-
gic calia aconseguir aquesta tem-
porada, només n’arribaran 5,5.
De moment, el teatre s’ha quedat
com estava, ha atret mig milió en
patrocinismentre en perdia un al-
tre mig.
I de ben segur que Guasch està

carregat de raó quan diu que el
marc del mecenatge ha canviat
molt i que elmodel filantròpic es-
tà desapareixent. Les empreses

persegueixen ara un patrocini fi-
nalista, és a dir, vinculat a una ac-
ció concreta, a poder ser social.
Estan més disposades a finançar
la renovació de l’accés al Liceu
de discapacitats que a garantir
una bona òpera, vaja. Però, preci-
sament per això, sorprèn que un
teatre disposat a renovar-se fins
al punt de perdre actius que co-
neixien bé la casa –“els treballa-
dors que es queden són el que
aporten valor en la nova etapa
del teatre”, diu Guasch– no hagi
pogut adaptar-se encara al nou
mercat de patrocinis.

Les empreses surten debilita-
des de la crisi, d’acord, i les que
tenen múscul financer són les de
l’Ibex 35, molt més properes al
Teatro Real de Madrid. També
és veritat que aquest compta amb
la figura de Gregorio Marañón,
un personatge a qui s’atribueix
una gran capacitat per establir
complicitats sempre en benefici
del seu teatre.

Una altra qüestió que cal veure
és fins a quin punt als despatxos
situats als dos costats de la plaça
Sant Jaume es fan gestions davant
les empreses per atreure fons al Li-
ceu. El teatre torna a ser una mar-
ca valorada, en paraules de

Guasch, però tampoc a Nova York
no aixeca el cap la US Foundation,
hi ha una gran competència en un
moment en què fins i tot el Met té
problemes financers.
Així doncs, sembla que el tea-

tre de la Rambla s’ho juga demo-
ment tot a la taquilla, la qual cosa
significa, segons el seu director
general, “posar el públic en l’inici
de la idea”. El departament artís-
tic del Liceu treballa així de ma-
nera coordinada amb els de màr-
queting, comunicació i finances a
l’hora de dissenyar les tempora-
des. Si això es traduirà o no en un
nombre major d’òperes comer-
cials caldrà veure-ho. Per
Guasch només es tracta de fer la
temporada sostenible alternant tí-
tols taquillers amb altres que pre-
sumiblement deixaran un balanç
negatiu en taquilla. També cal
veure si la personalitat artística
que el Liceu s’ha llaurat amb els
anys s’anirà desdibuixant. Per
Guasch, on abans hi havia “egos”
ara hi ha treball en equip.c

Esteban Linés

Liceu, allegromoderato

CRÍT ICA DE MÚSICA

El Liceu encara té pendent treure suc al glamur en les estrenes; primer calia sortir de la crisi

WWWWW obra mestra / WWWW excel·lent / WWW molt bé / WW bo / W en fi... / c oblidable

Després d’un any
amb el Pla de Guasch,
el Liceu recupera 3,5
milions però encara
suspèn en mecenatge

I
ntensos en gairebé tot, el
trio anglès presenta al seu
tretzè disc d’estudi un re-
confortant i musculós

mostrari del seu decàleg musi-
cal. Liderats pel sufocant guitar-
rista i vocalista David Tattersall,
han buscat en aquesta ocasió l’ín-
tima complicitat del poeta, mú-
sic, pintor, director de cinema i
guitarrista art-punky Billy Chil-
dish en qualitat de productor i
coautor del contingut, ambmag-
nífics resultats. La presència del
ja llegendari autor –venerat per
gent tan dispar com Kurt Co-
bain, Jack White o Kylie Mino-
gue– ha aconseguit dels Wave
Pictures la seva obra més genuï-
nament pròpia.
Les ja habituals i conegudes se-

nyes d’identitat del combo brità-
nic transiten per rítmiques rocke-
res un punt retro, per territoris

musicals que beuen del passat
proper, però passat al cap i a la fi.
A això cal afegir-hi unes líriques
correctament construïdes, un
protagonisme guitarrer evident
però no gaire acurat i, en general,
una actitud tan indie com
rockera.
Childish ha engrandit tots

aquests elements, en benefici de
totes les parts implicades. Ara
l’oient topa amb una sonoritat vi-
va, real i, alhora, orgànica, evi-
tant de forma ostensible les com-
plexitats de la producció, co-
mençant pels overdubs. Amb al-
gunes lletres que motiven l’aten-
ció (Fake fox fur pillowcase) i
amb un complet vestuari sonor
que permet visualitzar els Ro-
lling Stones (magistral Green
river), els Troggs, als primers
Beatles, potser a Arthur Brown,
els Creedence, els Kinks...

PEDRO MADUEÑO

Maricel Chavarría

Diana Krall

WALLFLOWER

POP-JAZZ/W

VERVE

Diversos intèr-
prets

FIFTY SHADES OF GREY

POP-ROCK-R'N'B/WW

UNIVERSAL
The Wave Pictures

GREAT BIG FLAMINGO

BURNING MOON

ROCK/WWW

MOSHI MOSHI RECORDS /

PIAS

ANÀLISI

Rumbacali

EL DUENDE, LA LUZ Y LA NOCHE

RUMBA CATALANA/WW

KASBA MUSIC


