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IGNACIO OROVIO
Barcelona

E
l Liceu no té director
des del 7 de juliol,
quan Joan Francesc
Marco va acabar con-
tracte; fa pocs dies, el

director artístic, Joan Matabosch,
anunciava que marxava al Teatro
Real de Madrid; abans d’ahir feia
el mateix el director del cor, José
Luis Basso, cap a París. Enmig del
silenci oficial del Liceu (tancat per
ERO), La Vanguardia publicava
ahir que el nou director general
–que serà nomenat el dia 4– serà
Roger Guasch, però la sensació en
cercles culturals de la ciutat era de
vertigen, com si el Liceu s’estigués
tornant a cremar. El conseller de
cultura, FerranMascarell, va acce-
dir ahir a parlar de la situació amb
aquest diari.

Elsdarrers dies hi ha una sen-
sació d’osteoporosi, al Liceu...
Estan canviant coses però el Li-
ceu no està afeblit. Continuarà te-
nint un paper central.

És normal estar tres mesos
sense director tenint en comp-
te que se sabia que el 7 de juliol
Joan Francesc Marco cessava?
Jo hauria anat més de pressa. Pe-
rò no som l’única administració
implicada. i hi ha hagut l’estiu
pel mig. De tot això en sortirà
una renovació positiva.

Ara sabemque el director se-
rà Roger Guasch...
Això ho sabrem el dia 4.

...ho sabrem... oficialment...
Es decidirà oficialment el dia 4.

...que coneixem sobretot per
la feina que va fer en una enti-
tat com L’Aliança, obligada a
una forta reestructuració.
Aquesta és la característica que
es busca per al Liceu?
No. Es busca algú capaç de posar
en bona direcció el Liceu, amb
menys recursos, que hi faci anar
públic, vell i nou, amb el repte de
consolidarmecenatges i de posar
en ordre i sintonia l’estructura.

Aquest canvi de Marco el sa-
bíem, el de Matabosch ha estat
una sorpresa. Quin escenari
preveu, per suplir-lo?
Tampoc sabíem que el Real tin-
gués aquests problemes. També
sabem que des del Liceu hem do-
nat cobertura al Teatro Real, una
vegadamés. També sabemque te-
nim director del Liceu fins a final
d’any i que tenim dues tempora-
des fetes. Jo tinc inquietud sobre
la inquietud de la gent. Troba-
rem un bon director i estic segur
que d’aquests canvis el Liceu en
sortirà enfortit.

Aquesta inquietud va créixer
més quan es va saber que tam-
bémarxa el director del cor, Jo-
sé Luis Basso.
És lògica. La Generalitat no és

l’única administració del Liceu,
que per nosaltres és central. El
pacte fundacional del Liceu diu
que elMinisteri de Cultura apor-
tarà el 45% dels recursos; nosal-
tres el 40, l’ajuntament un 10 i la
Diputació un 5, i ara estem res-
pectivament al 35, 43, 14 i 8. Aquí

només hi ha una institució que
ens està fallant estrepitosament,
que és l’Estat. És cert que tots
hem disminuït. I ara tindrem di-
rector nou, a començament
d’any el substitut de Matabosch i
Basso marxarà a finals de 2014.

És el ‘moment Figo’ del
Liceu...?
Figo?

Quan Madrid et fitxa l’es-
trella...
Ah. Nosaltres no estem contents
de l’actitud de l’Estat amb el Li-
ceu. L’Estat juga amb el Liceu
amb regles de joc diferents de les
del Real. Per això reclamem ad-
ministrar els recursos i no haver
d’estar pendents de si complei-
xen. Tot el que estem debatent a
Catalunya té a veure amb això.

Fa una lectura política de la
marxa de Matabosch?
No, el que dic és que la bona fei-
na de les nostres institucions aca-

ba sent la solució per a les institu-
cions de l’Estat, i no és la prime-
ra. Què poden oferir, ells? Doncs
sí, una estructura més sòlida, i
amb els nostres impostos. Poden
tenir dos directors i pagar-los.
No tenen els mateixos problemes
respecte les empreses de l’Ibex
perquè són allà.

El Real s’ha espavilat més
que el Liceu amb el patrocini.
Per això he esmentat les empre-
ses de l’Ibex.

I les catalanes? Està content
de la seva participació? Perquè
la cultura dóna prestigi, però
costa treure’s els diners de la
butxaca.
El mecenatge del Liceu era de 6
milions el 2008 i ara és de 5,5.
Les empreses d’aquí... tot és una
mica elmateix. Fan bona feina de
mecenatge, però van ofegades.

El fitxatge de Matabosch és
una deslleialtat de Madrid?

EL L ICEU I ELS ALTRES TEATRES

“Amb sous només
de primera divisió no
podrem oferir òpera
de divisió d’honor”

EL FITXATGE DE MATABOSCH

“Des del Liceu
hem donat cobertura
al Teatro Real,
una vegada més”

La temporada del Gran Teatre comença dilluns amb Verdi

Matabosch alerta que les retallades
han superat totes les línies vermelles

Ferran Mascarell, conseller de cultura

Cultura

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El Liceu trontolla. Per moments,
fins i tot sembla que es desmun-
ta. Els directors general, artístic i
del cor se n’han anat o se n’ani-
ran aviat. I això si no marxa tam-
bé el director musical, Josep
Pons. I tanmateix, en mig de la
tempesta, ahir almatí, a la prime-
ra roda de premsa de la tempora-
da del Gran Teatre, els únics que

van comparèixer van ser els que
marxaran ben aviat: l’encara di-
rector artístic del Liceu, JoanMa-
tabosch, que al gener agafarà les
regnes del Teatro Real, i el direc-
tor del cor, José Luis Basso, que
se n’anirà a l’Òpera de París. I a
ells, bàsicament a Matabosch,
que pretenien parlar dels con-
certs que obren dilluns aquesta
temporada, els va caure l’esbronc
dels periodistes perquè el presi-
dent del patronat del Liceu,

JoaquimMolins, no dona explica-
cions sobre el que passa per asse-
renar els ànims.
Una reprimenda que va fer

que Matabosch defensés la salut
del Liceu amb passió, començant
perquè, va dir, malgrat que du-
rant gairebé tot el setembre les ta-
quilles del teatre han estat tanca-
des per l’ERO al personal del Li-
ceu, ja han venut el 55% de l’afo-
rament de la temporada, “cosa
que no havia passat mai. Les ven-

des han pujat un 5,17%, mentre
les del sector teatral queien un
25%. Quina crisi”.
A més, va recordar que a efec-

tes pràctics ell seguirà al Liceu
fins a final de temporada i el tea-
tre té “tranquil·litat absoluta per
buscar nou director artístic”. Ai-
xò sí, després d’afirmar que
aquest serà un gran any al coliseu
de la Rambla, amb grans òperes i
noms comJoyceDiDonato, va re-
conèixer que “la situació és molt
difícil. El Liceu ha tingut una re-
ducció excessiva de subvencions.
Dotze milions menys no els pot
aguantar. S’ha de buscar què cal
fer i algú ha de reaccionar. A una
institució amb una estructura fi-
xa costosa no se li poden aplicar

cada any retallades com les que
s’han aplicat. S’han passat absolu-
tament les línies vermelles, sí”.
Per la seva part, José Luis Bas-

so va assegurar que la sevamarxa
“no té res a veure amb la situació
delicada que pot tenir el teatre”.
“És un procés normal de movi-
ment d’artistes”, va assenyalar.
Això sí, ja havia tingut propostes
d’altres cors i no les havia accep-
tat, i a més ahir mateix va decla-
rar que es troba “en sintonia”
amb Josep Pons. “Mai no havia
treballat amb cap mestre com
amb ell, amb entusiasme en un
projecte que hem d’ajudar a
mantenir, perquè és l’única pos-
sibilitat del teatre de sortir de la
crisi”.c

“D’aquests
canvis elLiceu
ensortirà
enfortit”
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M’estranya que Bauzá encara no
s’hagi plantejat eliminar, per decret,
els perillosíssims grups WhatsApp
de docents, pares i alumnes.

Este finde fantaseo con un triplete
digno de MotoGP, con Brujas,
Justin y La Gran Familia en podio.
Me conformo con ser tercero.

Emocionada con la traducción
de Horacio Vázquez-Rial de una
obra maestra: El camino del tabaco,
de Erskine Caldwell. Gracias

Glòria Vidal Agitadora cinèfila

11.000 entradas vendidas
para el festival de Sitges
en cuatro horas: ¡Es flipante!
Cuando el cine es un evento.

#tuitsdecultura Maite Salord Ripoll Escriptora
@MaiteSalord

El procediment no m’ha agradat.
M’hauria agradat que algú delmi-
nisteri hagués preguntat...

No ho van fer?
...si al Liceu li convenia aquest
moviment. I si s’hagués comen-
tat probablement hauríem pogut
concloure que sí, que per al Real
era bo, i a nosaltres, que som tan
solidaris amb l’Estat, ens hauria
semblat bé.

I ningú ho va consultar?
No. Però tampoc em satisfà que
elministeri hagi retirat el 60%de
l’aportació, ni que el dia abans
retiri l’aportació pactada al
Macba.

De rebaixes n’han fet tots.
Sí, però no amb la mateixa
proporció.

Ateses les circumstàncies,
pensa fer un esforç extra?
Som els únics que mantenim
l’aportació el 2013. Però els com-
promisos s’han de complir.

Anem a un model diferent?
No sé què vol dir, nou model. Les
bases estan molt ben posades. Un
cor, una orquestra, un repertori
que combina modernitat i tradi-
ció, públic fidel, patrocinadors sò-
lids, unes administracions que
compleixin, un consell d’adminis-
traciómés propi, més governador
de la institució... Ara només cal
posar-hi les persones correctes.

Fusionaria les orquestres del
Liceu i l’OBC?
No. No hi guanyaríem res. Per-
què fusionar-los obligaria a
doblar plantilla. Ara, si algú ho
demostra amb números i criteri
musical...

Perjudica la “marca Barcelo-
na”, el Liceu tancat tres mesos.
Sí. Esperem que ben aviat això
s’acabi.

Téalgunnomal cap per subs-
tituir Matabosch?
No. Fins el 15 d’agost no en sabia
res. I no crec en la metodologia
que el conseller de cultura busca
un candidat i el porta. Això és an-
tic i porta mals resultats. I si no,
que mirin a Madrid. Farem un
perfil del que volem i farem un
concurs. Estic segur que el troba-
rem. Esclar que tinc noms que ho
farien bé, però no serà pel caprici
del conseller.

Què li sembla, el procés de
substitució de Gerard Mortier,
tenint en compte que ell no vo-
lia plegar i que està malalt?
No l’han substituït, l’han doblat.

Ja sabem què vol dir, això.
El president del Real l’ha fet as-
sessor seu.

A la pràctica, la puntada cap
amunt...
No vull entrar en aquest debat. Si
passés aquí... No mesurem mai
les coses pròpies com les dels
altres.

Treballar al Liceu continua
sent atractiu?
Entenc que sí. No és que siguem
enormement competitius en ter-
mes de sous d’alta direcció, però
és un lloc artísticament ideal, i en
una ciutat meravellosa.

Si no oferim salaris de prime-
ra divisió podrem oferir òpera
de primera divisió?
De primera sí, de divisió d’honor
no.

I doncs? Perdrem qualitat?
No. Això no depèn dels sous dels
alts directius. És una combinació
de factors, del primer a l’últim
treballador.c

Dani Sánchez Arévalo Director de cinema
@sanchezarevalo

Julieta Lionetti Editora
@JulietaLionetti@gloriavidal

José Luis Basso i Joan Matabosch, ahir al Liceu
XAVIER CERVERA

MAITE CRUZ
JUSTO BARRANCO
Barcelona

G
iuseppe Verdi, el
compositor d’Aï-
da, Nabucco, Il
trovatore, Simon
Boccanegra, Rigo-

letto, Un ballo in maschera, La
forza del destino, Otel·lo, Don
Carlos, Falstaff i tantes d’altres
òperes que continuen presidint
any rere any les temporades
dels grans coliseus de tot el
món, va néixer el 1813 a Le
Roncole, una localitat del ducat
de Parma que llavors formava
part de l’imperi napoleònic. Ai-
xí que aquest any es complei-
xen dos segles del seu naixe-
ment i el Liceu, tenint en comp-
te que les circumstàncies econò-
miques van obligar a aparcar
dos projectes operístics per
aquest inici de temporada, ha
decidit substituir-los per una
gran panoràmica del composi-

tor italià a través de quatre con-
certs diferents –cada un tindrà
dues funcions– que arrenquen
aquest dilluns 30 de setembre i
es prolonguen fins al proper 21
d’octubre.
Quatre concerts on s’alterna-

ran a la direcció de l’orquestra

del Liceu David Giménez i Ru-
bén Gimeno, on participaran
veus com Leo Nucci, Josep
Bros, Désirée Rancatore o
Elena Mosuc i en els quals, va
explicar ahir Joan Matabosch,
encara director artístic del Li-
ceu, “hi haurà fragments de to-

tes les òperes de Verdi, des de
lesmés conegudes a lesmés des-
conegudes”.Des del corVa, pen-
siero del Nabucco, o La donna è
mobile de Rigoletto, fins a, per
exemple, l’obertura de la prime-
ra òpera del jove Verdi, titulada
Oberto, conte di San Bonifacio.
Els concerts, va recordar Mata-
bosch, no segueixen un ordre
cronològic, sinó que intenten
combinar obres molt atractives
del compositor ambnous desco-
briments per al públic.
Perquè, com va explicar ahir

Matabosch, el mestre Jaume
Tribó, que ha estat l’assessor
musical dels concerts, ha trobat
versions alternatives que no
són precisament les que es fan
sempre i petites joies desco-
negudes del millor de Verdi.
Tribó subratlla que entre les co-
ses més sorprenents que s’es-
coltaran hi ha una ària alterna-
tiva delNabucco, l’ària de Fene-
na. Però va explicar que també
hi haurà una ària alternativa
d’Ernani,Odi il voto, i hi haurà a
més l’escena final de la versió
de Sant Petersburg de La forza
del destino. I hi haurà moltes
més sorpreses, com l’obertura
que Verdi va compondre per a
Aïda però que després va des-
cartar. Com que no la va cre-
mar, va continuar inèdita fins
que el 1940 la va estrenar a No-
va York Toscanini.
Per David Giménez, que diri-

girà les funcions del primer i el
segon concert –Rubén Gimeno
dirigeix el tercer i el quart–
“Verdi és un dels pilars de l’ò-
pera i mereix un homenatge
especial”. “Està molt bé pro-
gramar aquests concerts on es
veu tota la seva trajectòria, des
de les seves obres primeren-
ques fins al final, amb moltes
peces desconegudes. Ésmolt in-
teressant perquè veus que des
del principi hi ha el germen del
geni. Té influència del bel can-
to, de Bellini, Rossini, Donizetti
a les cabalettas i duets, però
també una gran personalitat
que germinarà tard o d’hora”.c

Decepció. El conseller
es mostra disgustat
per com Madrid ha
fitxat Joan Matabosch

El Liceu oferirà
fragments de totes
les òperes verdianes,
incloent-hi versions
molt poc conegudes

El Liceu obre temporada amb un homenatge a l’autor d’‘Aïda’

DescobrintVerdi


