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El Gran Teatre del Liceu podrà
respirar durant un temps des-
prés que hagin fructificat les llar-
gues negociacions que manté
amb tres entitats financeres per
optar a un crèdit de sis milions
d’euros que, com ja va avançar
La Vanguardia al seu dia, permet
alleujar la situació financera del
Liceu que estava deteriorada pel
pagament de les indemnitzaci-
ons per acomiadaments entrega-
des l’any passat. Així doncs, en
els últims dies, el Liceu ha arri-
bat a un principi d’acord amb
tres entitats financeres en virtut
del qual rebrà un crèdit de 6mili-
ons d’euros a 7 anys (amb 2 de
mancança i 5 d’amortització). La
Caixa, que serà qui lideri el crè-
dit com a banc agent del mateix,
participarà amb 3 milions d’eu-
ros, mentre que el Banco Santan-
der i el BBVA ho faran amb 1,5
milions d’euros cada un.
El crèdit, que s’espera que si-

gui concretat en les properes set-
manes, compta amb l’aval al 50
per cent de l’Institut Català de Fi-
nances i de l’Institut de Crédito
Oficial, i estaria pendent, en tot
cas, d’una excepció que va intro-
duir en les últimes hores el pri-

mer, segons ha pogut saber
aquest diari de fonts pròximes al
teatre. L’excepció exigeix que
per procedir a la firma de l’acord,
el pla de viabilitat presentat pel
Liceu i aprovat en comissió exe-
cutiva sigui ratificat també pel
seu patronat. La direcció del tea-
tre ni va confirmar ni va desmen-
tir aquest extrem, que en tot cas

retardaria de nou la resolució del
crèdit, una mesura que s’espera
resolgui els problemes urgents
de tresoreria que el Gran Teatre
registra i que l’han portat fins i
tot a posposar alguns pagaments
a proveïdors.
Mentrestant, segueix pendent

de decidir-se qui assumirà la di-
recció general del Liceu en el cas

que s’acordi no renovar el con-
tracte a Joan Francesc Marco
quan aquest expiri el dia 7 de ju-
liol. El nom que més ha sonat
aquestes setmanes, el de Xavier
Solà, a qui alguns mitjans situa-
ven al capdavant del Liceu des-
prés de deixar la secretaria gene-
ral de Cultura, no sembla que ni
tan sols hagi arribat a comptar
per al càrrec. Com ja va publicar
aquest diari, si el seu nomva arri-
bar a circular va ser sobretot per
les consultes que ell mateix feia
amb persones de l’entorn del Li-
ceu preparant-se per a un eventu-
al desembarcament en la direc-
ció general.
El perfil pel qual s’apostaria se-

ria el d’algú amb coneixements
solvents de gestió, una persona
capacitada per lluitar amb la situ-
ació de crisi financera a què s’en-

fronta el GranTeatre, amb l’habi-
litat de redefinir el seu pressu-
post, que en alguns cercles es con-
sidera massa voluminós, i dispo-
sada a liderar la captació demece-
nes i patrocinadors.
Corre paral·lel a aquest nome-

nament el del president del patro-
nat de la institució, que al seu
torn hauria de reforçar la compli-
cada tasca d’engrossir la partida
d’ingressos procedent del mece-
natge, una assignatura que el Li-
ceu té pendent.c
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