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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
stava anunciat.
Fins i tot es con-
templa en l’actua-
litzat contracte-
programa del
GranTeatre del Li-

ceu: recórrer a la captació de fons
en l’àmbit internacional. A causa
de la crisi financera i les retallades
pressupostàries de les institucions
públiques, no queda cap altre re-
mei que treure fons de sota les pe-
dres. I una veta encara explotable
–que a algun polític li semblarà
clarament insuficient– és la filan-
tropia que pot captar als Estats
Units. Què esperava el Liceu per
obrir una oficina aNova York com
les que ja tenen el festival de Salz-
burg, l’Òpera de París, el Ma-
riinski (que el 2010 va recaptar 1,2
milions de dòlars amb el reclam
del gran Valery Gergiev) o el Co-
vent Garden? Era pur retraïment
català?
Si aquest era el problema, l’ac-

tual viacrucis econòmic l’ha cu-
rat dels seus complexos: ahir es
va anunciar que el teatre acaba
de fundar la Liceu Barcelona
Opera House US Foundation,
una organització sense ànim de
lucre constituïda a l’estat deNo-
va York (una figura jurídica que
es coneix com una non-for-pro-
fit corporation) que té la missió
d’establir ponts culturals, so-
cials i econòmics entre el Gran
Teatre i la Gran Poma i, per ex-
tensió, amb la societat dels Es-
tatsUnits, a la tradició filantròpi-
ca de la qual apel·larà el Liceu a
partir d’ara per arrodonir els
seus pressupostos. Amb tot, el
coliseu líric es marca un objec-
tiu modest per al primer any:
100.000 dòlars nets. Per alguna
cosa es comença.
El tema no era fàcil: com es po-

dia exigir una institució com el
Liceu l’esforç d’inversió que su-
posa obrir un despatx per a la
captació de mecenatge quan les
seves arques estan literalment es-
llanguint-se? La resposta apunta-
va a la col·laboració publicopriva-
da. I així ha estat. Al Liceu li ha
sortit un pretendent amb nom i
cognoms: l’empresari i liceista
Antoni Renom, conseller delegat
de Levante Capital Partners (so-
cietat d’inversió de la família ca-
talana Renom Arboix), que s’ha
compromès a finançar la posada
enmarxa d’aquesta oficina a No-
va York, una inversió que voreja
els 150.000 euros, si bé aquesta
és una xifra que l’empresari ca-
talà s’ha negat fermament a con-
firmar.
“Laquantitat és irrellevant –as-

segura Renom–; no es tracta de
quina quantitat hi aportem sinó
de fins on ens comprometem, i

nosaltres destinarem els recur-
sos econòmics i humans necessa-
ris per acompanyar el Liceu en
l’aterratge i implementació
d’aquesta oficina de manera que
no li suposi cap dispendi i fins
que el projecte sigui autososte-
nible. I a partir d’allà nosaltres
ens mantindrem com una figura
més del patronat que vetllarà per
la seva continuïtat”. D’altra ban-

da, per a tot el procés legal, la Li-
ceu Barcelona Opera House US
Foundation té la participació de
Baker & Mckenzie (“especialista
en processos d’internacionalit-
zació”) que, segons ha pogut sa-
ber aquest diari, aporta uns
30.000 euros en serveis i assesso-
rament legal.
“Tenimun triple objectiu –de-

ia ahir Joan Francesc Marco,
director general del Liceu–:
aprofitar la fiscalitat favorable
per incrementar en qualitat i
quantitat la producció artística i
cultural que ja hi ha en el Liceu;
alimentar les relacions artísti-
ques, i posicionar la ciutat de
Barcelona als Estats Units com
a lloc de destinació del turisme
cultural. Es tracta de potenciar
les relacions entre els Estats
Units i Catalunya, entre Nova
York i Barcelona”.
La pregunta és com aconse-

gueix beneficiar-se una entitat
com el Liceu –adscrit a una legis-
lació d’àmbit espanyol que no pre-
veu més d’un 25% de reducció de
l’IRPF en les donacions de per-
sones físiques– d’aquests grans
avantatges fiscals amb què als Es-
tats Units es premia la filantro-
pia, de vegades amb una reducció
del cent per cent per a les perso-
nes físiques, cosa que explica que
les donacions individuals repre-
sentin més del 70% d’aquest 2%
del PIB que suposa la filantropia
al país nord-americà (vegeu el
gràfic).
La clau sembla ser constituir

una non-for-profit corporation.
Aquest ens jurídic establert aNo-
va York permet que els donants
puguin ser beneficiaris fiscals al
seu propi país, mentre que els re-
cursos aportats poden vincular-
se a la mateixa fundació a Barce-
lona o al lloc que sigui.
“L’estructura legal permet fer

produccions conjuntes, unir pro-
grames, fer intercanvis artístics...
realitzar des d’allà accions aquí”,
va apuntar Esteban Raventós, so-
ci director de Baker &McKenzie
aBarcelona. En definitiva, es trac-
ta, segons diu, d’enfortir les rela-

M. CHAVARRÍA Barcelona

L’
empresa que junta-
ment amb el Liceu
funda aquesta orga-
nització sense ànim

de lucre que des de Nova York
recaptarà fons filantròpics als
Estats Units és Levante Capital
Partners, és a dir, la societat
d’inversió de la família Renom
Arboix, creada el 1947. El fill
gran de la família, Antoni
Renom, és ara conseller delegat
de la firma. Amb 35 anys,
acumula una trajectòria inten-
sa: nascut a Panamà, es va edu-
car a Catalunya des de molt pe-
tit i es va especialitzar de jove
en fons d’inversió. Amb 22
anys, una estranya malaltia de
medul·la el va enfrontar amb la

mort, experiència que va fer
que un cop superat el quiròfan
es volgués sotmetre a l’entrena-
ment de boines verdes durant
dos anys, tot un repte físic i psi-
cològic. “Vaig aprendre que no
pots posar-te límits, i a partir
d’allà vaig recuperar la vida que
volia, la de la inversió i les
empreses”. Després d’aquell
episodi, va marxar a l’escola de
negocis de Berkley, just quan
despuntava la crisi als EUA
–“he viscut la crisi amb els prin-
cipals actors de cada país”,
diu–, acumulant experiència en
empreses internacionals com
Blackwood, el Royal Bank of
Scotland o JP Morgan. Lon-
dres, Nova York, San Fran-
cisco... la seva era una vida iti-
nerant que es va interrompre
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Fons generats en ‘grants’ EN DÒLARS

THE SALZBURG FESTIVAL

SOCIETY INC.

AMERICAN FRIENDS OF THE

PARIS OPERA AND BALLET, INC.

MARINSKY-WHITE NIGHTS

FOUNDATIONS OF AMERICA, INC.

AMERICAN FRIENDS OF

THE COVEN GARDEN

FUNDADA EL 2006 FUNDADA EL 1985 FUNDADA EL 2000 FUNDADA EL 1969

2010 174.080 173.533 1.209.569 400.000

2009 202.299 320.767 97.111 34.088

2008 1.300.907 1.114.367 620.770 77.382

MITJANA 559.095 536.222 642.483 170.490

UN ALTRE MECENATGE

LA VANGUARDIA

Les donacions el 2011 als EUA van
ser de 298.420 milions de dòlars

1 dòlar =0,7643 euros

Persones físiques
75%

Empreses
5%

Llegats
8%

Fundacions
14%

NY

Les institucions culturals obren noves vies per pal·liar la falta de recursos públics

El teatre obre despatx
aManhattan per atreure
fons filantròpics

Antoni Renom, empresari i mecenes del Liceu

Cultura
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“Al filantropdels
EUAli encantadonar
suporta la tradició”
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Una pedrada no hace justicia.
Los líderes millonarios de los
sindicatos dóciles al Gobierno
duermen tranquilos

Mujer joven en avión que pide
a su secre que le envíe algo por
WhatsApp. Sin falta. Ni un por favor
ni un gracias. Dónde quedó el estilo

Montoro, después de anunciar
que el déficit de 2012 cierra
en 10%: “No habrá necesidad
de más ajustes en 2013”

Raimundo Viejo Viñas Professor de la UPF

Sólo quien no se mueve se pregunta
por qué la gente no se mueve. Los
demás ya nos movemos. ¡Menos
tele, más información de calidad!

#tuitsdecultura Guillermo Fadanelli Escriptor
@GFadanelli

Lorenzo Silva Escriptor
@VilaSilva

Tristán Ulloa Actor
@TrisUlloa@_mundus

l’any passat quan el seu germà va
morir d’un atac de cor. Renom va
tornar així a Barcelona per assu-
mir el negoci familiar. I ho va fer,
diu, amb un conceptemolt anglo-
saxó de la competitivitat i la crea-
ció de riquesa, aportant idees
noves –molt novaiorqueses– so-
bre l’adquisició de finques per a
la remodelació i posterior gestió
del lloguer a través d’LC Pimer
Properties, un despatx que està
muntant ara a la Gran Via de
Barcelona.

Per què vol invertir a l’ofici-
na del Liceu a Nova York?
En primer lloc, perquè fa gairebé
cent anys que la meva família es-
tà vinculada al Liceu; hem estat
propietaris, membres adscrits,
presents al Cercle, amb llotja...
De fet, un dels meus besavis va
salvar la vida de miracle quan va
caure aquella bomba, just al seu
seient. Venia de les terres de
Valls, d’on som originaris, i no va
poder posar-se l’esmòquing. Li
va fer tanta vergonya asseure’s a
la seva butaca que va preferir pu-
jar al quart pis, i així va salvar la
vida. Qui pot desvincular-se emo-
cionalment d’una institució com
aquesta? No pots desentendre-
te’n quan veus que passa dificul-
tats. La part empresarial i empre-
nedora de la societat ha de fer un
pas endavant i explorar la col·la-

boració publicoprivada. A part
del vincle emocional i històric, a
Levante Capital tenim la capaci-
tat d’accedir a l’àmbit internacio-
nal. Ajudar és un pas natural. El
cost de no fer res seria més gran.

El va venir a buscar el Liceu
o va ser a l’inrevés?

Jo sabia que la institució volia fer
aquesta oficina, ens vam trobar i
vam estar d’acord amb facilitat.
El nostre suport seria no només
econòmic sinó també pel que fa a
l’organització, la fundació i l’ater-
ratge a Nova York, fins que po-

gués funcionar amb les dona-
cions de les persones físiques i ju-
rídiques.

De debò se li ha perdut res a
la filantropia nord-americana
al Liceu?
Aquesta és la pregunta que em
feien al consell de lameva empre-

sa. Però parlemd’una cultura cal-
vinista molt orientada a la filan-
tropia en què la major part de les
donacions vénen de les persones
físiques.No és una qüestió de res-
ponsabilitat social corporativa si-
nó de creença personal de les per-

sones físiques en la filantropia.
No els estàs demanant res en el
que no creguin ja. Que com els
venc el producte? Bé, és que el
meu producte és el Liceu de Bar-
celona, una de les òperesmés im-
portants delmón, per on han pas-
sat figures de primer nivell, amb
una repercussió internacional
que precisament li encaixa al fi-
lantrop nord-americà. Està àvid
d’institucions que beuen de tradi-
cions artístiques que vanmés en-
llà d’una generació, vol donar su-
port als projectes que les mante-
nen vives. Perquè al mateix mer-
cat cultural nord-americà n’hi
manquen: el Met és formidable,
peròno té aquesta tradició. A ban-
da de recaptar per al pressupost
del Liceu es tracta d’acostar el Li-
ceu al públic internacional, que
conegui la temporada.

I encaixa una programació
com la del Liceu, que inclou
muntatges i òperes contempo-
rànies, amb aquest filantropia
més amant dels clàssics?
El mateix públic nord-americà
vol que li plantegin l’òpera tradi-
cional amb un muntatge revisio-
nista, com aquesta Rusalka que
s’ha vist ara al Liceu.

Per què al turisme cultural
no se li ha venut el Liceu com
una parada imprescindible a
Barcelona?

El Liceu s’ha dotat molt bé de
contingut, fora té una gran autori-
tat moral, ningú no en discuteix
el valor artístic. Una altra cosa és
que lamarca Liceu Barcelona ha-
gi aprofitat aquest valor moral.
El producte, lamarca, la solidesa,
el contingut artístic... això que ja
tenim s’ha de donar a conèixer, li
cal dir al públic: “Visqui-ho”. I en
aquest pas des del que som al que
cal ser com a institució pot aju-
dar el sector privat. Ningú no
s’ha parat a explicar-li al turisme
que si és a Barcelona no es perdi
l’ocasió de comprovar l’acústica
del Liceu; que les seves vacances
potser coincidiran amb l’actua-
ció de la Netrebko; que en la nos-
tra temporada hi ha aquesta es-
trella o aquella altra. La gent pot-
ser no n’està informada si no fas
com l’Òpera de París, que et diu
“Visiti París, visiti l’òpera”.

Li cal, a Barcelona, un Li-
ceu fort?
Com més potent sigui el Liceu,
més ho serà la marca Barcelona.

Per què no vol revelar al-
menys el capital inicial?
Fixar xifres et coarta la flexibili-
tat per acomplir el projecte.

La seva empresa espera recu-
perar la inversió si acaba sent
una suma elevada?
No, això és una col·laboració a
fons perdut.c

Renom, muntant la seu d’LC Primer Properties a la Gran Via

JORDI PLAY

MARC ARIAS

KurtWeill torna al Liceu
]L’endemà de declarar el
Liceu l’amor a Nova York –o
almenys a la seva filantro-
pia–, els cossos artístics de la
casa consolidaven la conne-
xió americana preparant-se
per a l’estrena (aquesta nit i
fins dimarts vinent) d’una
peça a l’estil de Broadway:
Street scene. Es tracta de la
primera american opera de
Kurt Weill, una obra mestra
del compositor, amb llibret
del dramaturg Elmer Rice,
guanyador del premi Pulitzer
el 1929, i amb lletra de les
cançons del poeta americà
Langston Hughes. La peça,
que es va estrenar a Fila-
dèlfia el 1946 i ha estat re-
presentada amb èxit a tot
el món, és una combinació
d’estils: òpera, tradició ame-
ricana i música negra.
“Hi ha parts que sonen a

Puccini i després d’altres que
sonen a big band, a jazz, a
música de Hollywood... El
ventall estilístic és ampli”,
explica el jove Tim Murray,
director musical d’aquesta
coproducció del Young Vic
de Londres i The Opera
Group, la companyia d’òpera
resident del King’s College de
Londres que es dedica a fusio-
nar els millors trets del teatre
i la música contemporània.
Street scene és un gran

fresc dels ambients marginals
del Nova York de la Gran
Depressió. Un fresc amb la
vida, els costums i les pro-
blemàtiques de la immigra-
ció, la precarietat, la convi-
vència entre ètnies... I el seu

gran atractiu, tant per als
cossos artístics com per al
públic, és aquest melting pot
d’estils musicals.
Com viu l’Orquestra Simfò-

nica del Liceu l’experiència?
“La peça requereix una flexi-
bilitat interessant –comenta
Murray–, ja que canvia ràpi-
dament d’un estil a un altre:
ara tens la cantant interpre-
tant una cosa semblant a la
Bohème o Madame Butterfly
i al minut següent estàs im-
mers en un número de jazz.
Però l’orquestra s’ho està
passant d’allò més bé, als
músics els encanta, no hi
estan acostumats, és cert,
però s’hi fiquen ràpidament”.
En la seva línia d’obrir-se a

nous títols, estètiques i dra-
matúrgies, el Liceu ha volgut
incloure en la programació
aquesta òpera, que potser
hem d’anomenar teatre musi-
cal. En qualsevol cas, extra-
ordinari. Geof Dolton, Sarah
Redgwick, Susanna Hurrell i
Pablo Cano –totes quatre
veus especialitzades en aques-
ta barreja d’òpera, tradició
americana i música negra–
interpreten els quatre compo-
nents de la família Maurrant,
el clan protagonista sobre el
qual gira la trama en aquesta
denúncia social sobre la po-
bresa, la marginació i la falta
de perspectives dels joves.
La producció, que ha anat
de gira per la Gran Bretanya
i ha recalat fa poc al Théâtre
du Châtelet de París, tanca
el seu periple al Liceu, on
hi ha gairebé un sold out.

‘Street scene’. L’òpe-
ra de Weill retrata
el Nova York marginal
de la Gran Depressió
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ÀLEX GARCIA

LaMareaRoja
vetlla lamort
de la SalaTallers

Bildelberg club cabaret

cions artístiques amb les cases
d’òpera dels Estats Units.
I a qui ret comptes aquesta

fundació privada? Com que té
la seu a Nova York (encara cal
veure on s’ubicarà de Man-
hattan), el control de gestió
transparent i legal correspon a
les autoritats nord-americanes,
encara que indirectament
l’organització haurà de retre
comptes també al Liceu –va afe-
gir Marco–, ja que serà present

en el patronat del Gran Teatre.
La Liceu Barcelona Opera

House US Foundation tindrà
com a director executiu Marc
Busquets, llicenciat en Perio-
disme i màster en Performing
Arts Administration per la New
York University (i exbecari en
aquest diari), que ja té experièn-
cia en la Gotham Chamber
Opera novaiorquesa en temes
de mecenatge.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Humor contra la crisi. Potser el
teatre viu una situació literal-
ment dramàtica per les contínu-
es retallades dels darrers anys,
però no ha perdut la ironia. I ha
decidit utilitzar-la contra els cau-
sants de l’angoixant situació
actual, contra el poder polític i,
sobretot, contra l’econòmic.
Dues obres que s’acaben d’estre-
nar a la cartellera barcelonina,
Bildelberg club cabaret, d’Oriol
Grau i Toni Orensanz, a la sala
Muntaner fins al 7 d’abril, i Si no
ens paguen, no paguem, del No-
bel Dario Fo, al Tantarantana,
aborden amb molt d’humor, pe-
rò també amb denúncia i agude-
sa, la crisi des de dos punts de
vista complementaris.
Bildelberg club cabaret és, efec-

tivament, un espectacle amb can-
çons, màgia, xarleston i fins i tot
balls de Bollywood que ironitza
sobre les decisions que prenen
sobre el món entitats com el
club Bildelberg, que reuneix
anualment un centenar llarg de
les persones més poderoses del

planeta. Si no ens paguen, no pa-
guem, per la seva banda, és una
versió actualitzada per Dario Fo
de la seva obra de 1974Non si pa-
ga, non si paga!, que mostra uns
treballadors farts de l’explotació
i la inseguretat laboral i d’una
crisi provocada per la banca, uns
treballadors que es rebel·len con-

tra el sistema i deixen de pagar,
començant pels supermercats.
Oriol Grau, director i protago-

nista –junt amb Fermí Fernán-
dez i Paloma Arza– de Bil-
delberg club cabaret, produïda
per la Sala Trono, explica que al
2010 volien fer un cabaret de sà-
tira política sobre la situació del
món, i que justament llavors es
va reunir el club Bildelberg a Sit-
ges i van veure l’oportunitat. El
detonant de l’acció de l’obra és
una reunió d’emergència del
club perquè Julian Assange vol
revelar els seus secrets. “I els nú-
meros de cabaret són les ponèn-
cies dels participants, amb les se-
ves obsessions, per exemple so-
bre el control demogràfic, tema
sobre el qual un dels membres,
Rockefeller, era molt insistent, o
sobre el control mental, implan-
tant microxips”, explica Grau,
que recorda que agafen notícies
reals encara que les exagerin.
Així, fan que si Rockefeller

vol retallar un 10% la població,
ells demanin un 90%. Els mèto-
des per reduir-la són nous: la
bomba gai que van investigar els
EUAper produir comportament

homosexual entre l’enemic. I
l’actualitat es fica cada dia a
l’obra: “Ara hem fet dimitir el Pa-
pa perquè no està d’acord amb
els postulats del club”, riu Grau.
Pel que fa a Si no ens paguen,

no paguem, dirigida per Carles
Fernández Giua i protagonitza-
da per la companyia Teatre de
l’Enjòlit –Elies Barberà, Albert
Alemany, Marta Montiel, Jenny
Beacraft i Arnau Marín–, que ja
van abordar junts la reeixida
Corrüptia, és una comèdia “vode-
vilesca i embogida”, explica el di-
rector, que creu que té avui més
vigència que al 1974. “Tot el que
llavors podia ser política-ficció,
els aldarulls, la gent que va al su-
permercat i s’emporta coses pa-
gant el preu que creu just o no
pagant, ara passa”, diu. I afegeix
que fins i tot els personatges
d’ordre de l’obra es veuen obli-
gats a qüestionar el sistema en
un moment on els drets laborals
es van dissolent sota la paraula
flexibilitat. Per ser coherents
amb l’obra, esclar, els especta-
dors paguen pelmètode de taqui-
lla inversa: allò que cruen just
després de veure la funció.c

El control legal serà
de les autoritats
americanes, però
l’entitat també retrà
comptes al Liceu

wMalgrat el clima, que va obli-
gar a traslladar l’acció de les
escales del Teatre Nacional al
vestíbul, la plataforma Marea
Roja-Cultura en Lluita va vet-
llar ahir la mort de la Sala Ta-
llers del TNC que, després de la
funció de diumenge, estarà
tancada almenys dos anys per
la falta de diners del principal
teatre català. Els organitzadors
es vanmanifestar satisfets d’ha-
ver reunit un centenar deperso-
nes i que el mateix director del
TNC, Sergi Belbel, encengués
una espelma per la sala en la
cerimònia que van celebrar al
vestíbul amb un taüt i vestits de
negre. Diumenge se celebrarà
l’enterrament després de l’últi-
ma funció de la sala i hi haurà
un recorregut amb el taüt.

ElCongrés vota
pel ‘crowdfunding’

SALA TRONO

]La diputada de CiU al
Congrés dels Diputats
Montserrat Surroca va
aconseguir abans-d’ahir a
la nit el suport unànime
de la cambra per la seva
proposta d’impuls al
crowdfunding –captació
de donatius en línia o
micromecenatge– per a
iniciatives culturals. La
iniciativa va ser presen-
tada com a proposició no
de llei i consensuada amb
el PP i el PSOE. El com-
promís adquirit amb la
resta de grups presents
a la Comissió de Cultura
del Congrés suposarà,
d’altra banda, que el
crowdfunding estigui re-
collit a la futura llei de
Participació en Activitats
d’Interès General i Mece-
natge. Surroca celebrava
ahir que “es potenciï la
col·laboració publicopri-
vada” en activitats desas-
sistides per la “necessà-
ria austeritat del sector
públic”. / Redacció

‘Bildelbergclubcabaret’ i ‘Sinoens
paguen,nopaguem’satiritzen lacrisi
Les àcides comèdies d’Oriol Grau i Dario Fo aterren a la cartellera barcelonina
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