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El liceisme fa
unpas endavant

Amics del Liceu es converteix en font
de micromecenatge per al Gran Teatre

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L
a relació entre el
Gran Teatre i els
Amics del Liceu,
l’associació sense
ànimde lucre que fa
28 anys que es dedi

ca a fomentar la difusió de l’activi
tat del teatre de la Rambla, es po
dria qualificar de curiosa. Fins ara,
el primer alimentava econòmica
ment la segona perquè dugués a
terme les seves activitats educati
ves i de divulgació en general. A
més de la quota dels seus 1.200 so
cis, Amics del Liceu rebia centmil
eurosanualsdelteatre,unaquanti
tat que amb la crisi es va anar re
duint i ara amb prou feines supera
els20.000.
Però per què hi són, els amics?,

era la pregunta que feien les últi
mes direccions generals del Liceu.
En quin altre teatre d’òpera s’esta
blia aquesta relació inversa en què
els amics associats no només no
contribuïen mal que bé al pressu
post de la casa d’òpera sinó que se
n’alimentaven?
LarelacióentreelLiceuielsseus

Amics ara fauncanvide 180graus.
El teatre nonomésdeixa de lliurar
aquests cent mil euros sinó que
l’associacióescompromet,dinsdel
possible,aaportaraquestamateixa

quantitat, iesconverteix,doncs,en
una eina de mecenatge. Com sol
passar, d’altra banda, en lamajoria
decasesd’òpera.
“En els convenis que regulaven

les activitats d’AmicsdelLiceuen
versels socis i el teatrequedavaes
tablertqueelteatreprestavaespais
i contribuïa econòmicament a pa
gar part de les despeses que tenia
Amics del Liceu. Però en les nego
ciacions del nou conveni vamveu
re que nosaltres volíemdonarmés
del que rebíem, i vam pensar en el
micromecenatge”,explicaelpresi
dent de l’associació, Ramon Bas
sas.Estractad’incentivar lesdona
cions entre el públic melòman i
d’ajudar a finançar un projecte
concretcada temporada.
De fer activitats culturals–“cosa

que lògicament continuarem
fent”– passen a ser captadors de
donacions privades per al teatre.
La quota d’Amics del Liceu es
manté en els 80 euros anuals (40
per als menors de 30 anys), però
s’hi afegeixen les figures de l’amic
associat (que dóna 200 euros),
l’amic preferent (500) i l’amic be
nefactor (800), tots amb deter
minats avantatges segons la seva
participació. Amb el que recapti
d’aquestes donacions, Amics del
Liceu preveu cobrir el projecte Li
ceu a la Fresca que tindrà lloc el 8
de juliol, amb la retransmissió de

Guasch, director general del tea
tre, durant lapresentació conjunta
del nou acord. “És cert que cada
model és únic, però veient què fe
ien a París o a Londres, o fins i tot
sense necessitat de sortir de casa,
veient el que feien a Barcelona els
Amics delMNAC, hemarribat a la
conclusió queAmics del Liceu ha
viendeparticiparenlaconstrucció
d’aquestLiceu inoal revés”.
Aquest és el model que impera

enlamajoriadecasesd’òpera i ins
titucions culturals. I no només en
lade la culturanòrdicao l’anglosa
xona, a anys llumquanes tracta de
mentalitat contributiva. En totes
elles, els “amics” es dediquenbàsi
cament a l’esponsorització i elme
cenatge.
Perexemple: elTeatroallaScala

de Milà té una associació d’amics
independent –com la del Liceu–
amb mig miler de membres que
contribueixen amb quotes de 100,
600o3.100euros.Doncsbé, coma
mecenes del teatre, els últims anys
s’han centrat en beques a joves es
tudiants de l’Acadèmia del Teatre,
oferintalsseusdonants,comacon
traprestació, des de viatges cultu

Cultura
Nova etapa en les relacions del Liceu i els seus Amics

La façana de
Frederic Amat,

en espera

!ElLiceucontinuaen
esperade ladecisióque
prenguinGovern iAjunta
mentrespectea la inter
vencióartísticadeFrederic
Amata la façanadel teatre.
“Lapartartísticahade
seguirels seus tràmits
legals ihadeserunaopció
deconsensentre laGenera
litat i l’Ajuntament”,va
recordareldirectordel
teatre,RogerGuasch. “El
teatreacceptarà ladecisió
final, tantsies facomsino,
nopassares, comambtants
altresprojectesques’han
presentataBarcelona.Som
enunprocésqueprendràel
seutemps.ElConsell
Consultiude lesArtsde
Barcelonafaacordatde
reunirsea l’abril idesprés
esdebatràenunacomissió
entre laGeneralitat i
l’Ajuntament”.Aixòsí, la
restauracióclàssicaque
s’hadefersea la façana
tiraendavant.

JORDI PLAY

Roger Guasch, director del Liceu, flanquejat per JaumeGraell i Ramon Bassas, d’Amics del Liceu

La Bohème de Puccini. I aquesta
vegada no només a la Barceloneta,
sinóper totel territori català.
El canvi de mentalitat feia un

parelld’anysqueescoïa,desquees
va renovar bona part de la junta
d’Amics del Liceu. Ramon Bassas,
amb el vicepresident de l’asso
ciació, Jaume Graell, ha dut a ter
me una tasca de conscienciació

dels associats. Les necessitats im
perioses a les arques del Liceu fe
ien evident que calia iniciar una
novaetapa.
“Era necessari entendre que en

el món cultural la relació públic
privat estava canviant, i que per
tant Amics del Liceu havia de
modificar la seva relació amb el
Liceu”, va afirmar ahir Roger

L’entitat accepta
donacions d’entre
200 i 800 euros per
finançar el projecte
Liceu a la Fresca
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JORDI PLAY / ARXIU

#tuitsdecultura
@JuanDiegoBotto
Juan Diego Botto Actor

Abrazo a la familia de PACOAL
GORA, y gracias compañero por
tantas emociones que nos regalaste.
Que la tierra te sea leve.

@DaniMateoAgain
Dani Mateo Còmic

El día que los tatuajes pasen de
moda veréis qué disgusto...

@Buenafuente
Andreu Buenafuente Còmic

Hablar con JoséMaría ( 100 años)
es de las cosas más bonitas queme
han pasado en el programa. Gracias
maestro.

@jorgecarrion21
Jorge Carrión Periodista

Es triste que se hable de “novela
literaria”. El equivalente sería “pin
tura pictórica”, “película cinemato
gráfica” o “estatua escultórica”.

Julià
Guillamon

Heures
i lianes

Fa uns anys, al costat dels bulbs de jar
dineria vaig plantarhi dues espècies
ruderals: el tramús blau (Lupinus an-
gustifolius) i el pèsol bord (Lathyrus

latifolius). M’agrada la combinació que fan
aquestesduesplantestanmodestes,amblesse
ves floretes gairebé transparents, amb els nar
cisoselegants i les tulipesmésvermelles iarris
sades.M’agradamirar comcreix el pèsol bord,
que és una planta enfiladissa. Té una tija que
sembla cable pla i que s’eleva com una serp.
Deixaanarelscircellsqueesrecargolena laba
rana del balcó o a les tiges de les altres plantes.
Si has plantatmoltes llavors, les tiges s’emboli
quen les unes amb les altres i fan uns nusos de
branques i circells, plens de flors. D’aquí a fi
nals d’abril es veuen moltes mates de pèsol
bord també a les vores de les carreteres. És un
exemple de manca d’estratègia i oportunisme
confusionari. Amb unmínim de sentit pràctic,
el pèsol bord s’escamparia, ompliria balcons i
terraplens. Però només fa boles demata.
És el mateix que passa amb les romagueres.

Les primeres tiges són aèries i s’alcen ingràvi
des, però de seguida comença la confusió de
branques que es bifurquen i s’enganxen amb
les punxes de les altres branques, fins arribar a

formar un embull indesxifrable. Algun cop, no
saps si és a causa del terreny, que no afavoreix
elsrebrots,ode lavegetaciódelvoltant,unatija
de romaguera s’enfila dalt d’una alzina, de
branca en branca, fins que, cansada de pujar, o
delmateixpes, caudesembolicada fins gairebé
tocar a terra. Metres i metres de tija lineal que
produeixenun efecte selvàtic admirable.
Aquests dies de Setmana Santa, amb la visió

lúcida que de vegades donen les moltes hores
de caminar, en un tros de torrent, entre saücs i
roures, vaig veure una liana espectacular. Era
gruixuda com un braç. Es veia com naixia de
terra, al costat d’una soca. Pujava fins a tocar
una de les branques baixes i s’hi recolzava dol
çament, comsi la brancade roure fosunpenja
robes. I d’allà pujava un altre tram fins a tocar
una altra branca on es tornava a recolzar amb
delicadesa. Així anava creixent fins arribar a
lesbranquesmésaltes.Encaranohaviatretcap
fulla i no he sabut veure de quina espècie es
tracta en la Guia per a conèixer els arbusts i les
lianes de F. Masclans, que és el manual clàssic
sobre el tema. No sabem gairebé res de les lia
nes.Nomésconeixeml’heura trepadora,que fa
servirunmètodeoposat.S’arrapaal’escorçade
les alzines o els pollancres, en recobreix el
tronc sencer, amb unes arrels com cabelleres
espesses i hirsutes. Els arbres coberts d’heura
fan la sensació quenohandepoder respirar.
Lameva iaia, coma bona aragonesa, cantava

sempre aquella jota que fa: “Quisiera volverme
hiedra / para subir al balcón / y ver el dormir
que tienes”. Tornarse heura? Calla, calla. Mi
llor liana del torrent, que es guia per les bran
quesdelrouresenseenganxars’hicomunapa
parra. Com la liana del torrent, pares i mares,
nòvies, dones, fills i feines.

El pèsol bord és un exemple
de falta d’estratègia i
oportunisme confusionari:
només produeix boles demata

rals fins a venda preferent, assistir
aassajos, etcètera.
L’ÒperadeParís,perlasevaban

da,tétambéunaassociaciód’amics
independent amb3.000membres,
i donacionsquevande laquotaba
se de 80 euros a “mecenes” que
n’aporten 500. A part de donar su
port a joves artistes i afavorir l’ac
cés de la joventut a l’òpera, contri
bueixenaproduirunespectacle.
I és a això que es dedicarà d’en

tradaAmicsdelLiceu,queconfiaa
poder doblar el nombre de socis i
estima que fins a unes 450 perso
ness’implicaranenlesnovesdona
cions. “Hi podria haver unes 300
persones quedonessin comaamic
associat, 150 que ho fessin com a
preferent imigcentenarquefossin
benefactors”, apuntaBassas.
Una dada important: Amics del

Liceu participarà dels òrgans de
mecenatgedelLiceu.Ibé,elsavan
tatges per als donants aniran en la
línia de col∙laboradors del teatre.
De moment, entre els viatges que
organitza l’entitat n’hi ha un d’im
minent a Sant Petersburg: 50 socis
assistiran a òperes, ballets i con
certs.PurasíndromedeStendhal.!

Elmodel dels Amics delMNAC
!Al llarg dels seus vint anys
d’existència, els Amics del
MNAC s’ha convertit en unmo
del de referència en l’àmbit mu
seístic català, per l’entusiasme i
generositat amb què ha desenvo
lupat últimament una doble tasca
de divulgació i de cooperació
amb el museu. Fundada el 1996
com a associació, es va constituir
en fundació el 2006 i actualment
supera els 2.500membres, amb
unes aportacions que oscil∙len
entre els 30 i els 2.000 euros
anuals. Petites donacions indivi
duals que, més enllà de la com
pensació fiscal i de l’oportunitat
de gaudir d’un ampli ventall d’ac
tivitats, tenen darrere una moti
vació emocional i la consciencia
ció sobre la importància de man
tenir i incrementar el patrimoni
artístic públic.
En aquest sentit, assenyala la
seva directora, CristinaMartí, el
2013 van fer un nou pas cap en

davant amb la posada enmarxa
d’una campanya de micromece
natge que va possibilitar l’adqui
sició (45.000 euros) i posterior
incorporació a les col∙leccions
del museu del dibuix deMarià
Fortuny, La pregària. Van parti
cipar 241 mecenes i gairebé el
60% de les aportacions va proce
dir dels membres de la Fundació
Amics del MNAC. La campanya
apel∙lava a la implicació de la
societat catalana, gràcies a la
qual, per exemple, La vicaria de
Fortuny va entrar al museu el
1922.
“Tenim amics molt fidels, que
senten el museumolt seu”, cons
tataMartí. Als últims anys tam
bé han fet col∙lectes per a l’adqui
sició de llibres per a la biblioteca
o per desenvolupar programes
educatius i socials. També han
facilitat dipòsits de quadres im
portants com el Retrat de Thor
Lütken, deMunch. /Teresa Sesé

A“la fresca” de tot
Catalunya. El Liceu pro-
jectarà La Bohème a la

Barceloneta i a tot el país


