
“Cal que els vincles del Li-
ceu amb el país s’enfortei-
xin, que a més de ser reco-
negut també sigui esti-
mat”, resumia el presi-
dent del Consell Nacional
d’Art de la Cultura i de les
Arts (CoNCA), Carles
Duarte, en l’avaluació es-
tratègica sobre l’equipa-
ment. Cal que el Liceu con-
tinuï ampliant el seu tre-
ball de node operístic a tot
el país i adreçant-se a pú-
blics nous.

La temporades 12/13 i
15/16 avalen la tesi que
cal més inversió en cultu-
ra tant sigui des del mece-
natge com des de les insti-
tucions. El CoNCA lamen-
ta que el pressupost actual
de Cultura de la Generali-
tat sigui només del 0,7%
quan hauria de ser d’un
2%. Pel que fa al mecenat-
ge, es demana una llei que
ho reguli. El Liceu ha estat
un dels teatres que més ha
patit “la manca de lle-
ialtat” per part del Minis-

teri de Cultura, diu Duar-
te. L’informe proposa que
es programi al foyer un ti-
pus d’òpera de menys afo-
rament.

El director general del
Liceu, Roger Guasch, en-
toma les crítiques. Consi-
dera que el Liceu és més
social avui que fa tres anys
. Discrepa que el foyer si-
gui espai per a òpera con-
temporània (tot i que es
prepara un pilot amb mú-
sica contemporània).
Anuncia que es treballarà
en xarxa amb L’Auditori i
el Palau, per transversalit-
zar públics. Insisteix que
el Liceu busca rejovenir la
platea. Amb els drets au-
diovisuals, s’obre la fines-
tra digital que ampliï el ra-
di d’activitats. Coincideix
amb el fet de millorar l’ex-
cel·lència del cor i l’orques-
tra i admet que el desequi-
libri en la governança en-
tre Consorci i Fundació i la
diferent implicació en el
seu finançament públic és
un defecte que només po-
den modificar els mem-
bres dels patronats. ■

J. Bordes
BARCELONA

El CoNCA vol
un Liceu
més social
L’informe d’avaluació
qüestiona la fiabilitat de
les ajudes estatals actual

Una imatge d’arxiu de la platea del Gran Teatre del Liceu, des de l’escenari ■ AGÈNCIES
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