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R E A C C I O N S

LapossiblemarxadeMatabosch
amenaçadedeixarorfeelLiceu
El patronat del Teatro Real es reuneix demà per fer el nomenament

Joan Matabosch abraça el director belga Gerard Mortier al Cercle del Liceu

MANUEL BERTRAND
PRES. SOCIETAT DEL GRAN TEATRE
“Es cometria un greu error si
marxés Matabosch, sobretot
quan no hi ha director gene-
ral. Amb el seu saber fer hem
descobert compositors com
Britten, Janácek i Prokófiev. I
Josep Pons forma amb ell un
dels pilars del Liceu”

JAUME GRAELL
PLATAFORMA SALVEM EL LICEU
“A Matabosch el necessitem
aquí. La faríem grossa si se
l’emportessin. Sort n’hem tin-
gut, d’ell. Amb un altre això ja
se n’hauria anat en orris. Si no
ha estat així és perquè els artis-
tes el coneixen i respecten”

ADELA ROCHA
EXRELACIONS PÚBLIQUES LICEU
“Entenc que per a Matabosch
és una opció formidable, tots
els directors importants pas-
sen d’un teatre a un altre, i no
m’estranya que el Real hagi
pensat en ell. Va saber inno-
var però amb respecte, i ha
portat els millors cantants i
directors d’escena. Però en un
moment d’inestabilitat no con-
vé; d’aquí dos anys potser sí.
Ningú no el pot substituir”

STEFANO PALATCHI
CANTANT, BAIX
“És una proposta interessant
per a ell i sempre va bé un
canvi d’aires, sobretot quan el
Liceu viu una crisi. M’agrada-
ria que el substitut fos d’aquí i
que donés suport al talent
d’aquí. Per què no un cantant
de dilatada carrera? He sabut
que Ramón Vargas dirigeix el
teatre Bellas Artes de Mèxic”.

LUIS LÓPEZ LAMADRID
EXDIR. FESTIVAL DE PERALADA
“Seria un bon fitxatge del Re-
al, però si Mortier ho deixa
ara, el canvi seria immediat i
el Liceu es trobaria de sobte
sense gerent ni director artís-
tic. Si finalment se’n va Mata-
bosch, que ho dubto, seria el
moment de nomenar un inten-
dent amb plens poders en la
part econòmica i artística, co-
sa que estalviaria una quanti-
tat important al Liceu. Perfil
idoni: Stèphane Lissner, Peter
Gelb, Alexander Pereira”

FRANCISCO GAUDIER
LICEU OPERA HOUSE US FOUND.
“Sóc partidari de les renovaci-
ons; pel meu esperit empresa-
rial, em sembla saludable i sa
a tots els nivells. Matabosch
està en la línia de Mortier de
coses actuals i avançades, i ara
això no toca perquè el que cal
és que el Liceu s’ompli, neces-
sitem coses comercials. Amb
tot, no serà fàcil trobar una
persona del seu nivell artístic”

ÀLEX OLLÉ
LA FURA DELS BAUS
“Em sembla molt bé per Mata-
bosch perquè ja són molts
anys a Barcelona. Pocs han
durat tant com ell en un lloc
així. És un molt bon director
d’un teatre, amb una progra-
mació per a tots els públics,
equilibrada, i ho pot fer molt
bé a Madrid, i canviar la visió
que es té dels catalans allà. I
està bé que Barcelona es reno-
vi. Ara potser convé dur aquí
algú de fora, perquè si és de
casa sempre acaba sent un
arranjament polític”.

JOSEFINA BAS
GRUP WAGNER AMICS DEL LICEU
“El balanç de la seva gestió és
positiu, ha portat el Liceu a la
categoria d’internacional amb
un bon nivell vocal i d’avant-
guarda europea”.

FIORENZA CEDOLLINS
SOPRANO
“Seria una sort per a Madrid i
una mala notícia per al Liceu.
És positiu per a una persona
tan constructiva i amb tant
d’entusiasme per l’òpera, però
serà un problema substituir-lo
perquè el Liceu s’ha identificat
amb ell durant aquests anys”.

CARLUS PADRISSA
FURA DELS BAUS
“Em sembla un encert, els tea-
tres necessiten regenerar-se.
Però els projectes han de tenir
certa continuïtat i en aquest
sentit el de Mortier val la pena
consolidar-lo. Matabosch po-
dria assumir per exemple la
direcció de la Scalla. I Oriol
Aguilà, avui a Peralada, seria
una bona opció per substituir-
lo, ja que coneix el Liceu i està
ben connectat amb espònsors”.

MANEL BERTRAN MARINÉ
IMPULSOR DEL GRUP WAGNER
“Això sí que és tallar les ales al
Liceu. Deu formar part d’una
estratègia: mantenir un direc-
tor general que retalla i prescin-
dir d’un director artístic que,
encara que discutit en sectors
conservadors, coneix les veus i
les fa venir a bon preu. Li desit-
jo sort al senyor Molins però
em sabria greu haver de com-
prar un abonament a Madrid i
deixar el d’aquí”.

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L’anunci que el director artístic
del Gran Teatre del Liceu, Joan
Matabosch, està sospesant l’ofer-
ta del Teatro Real per assumir el
mateix càrrec aMadrid en substi-
tució de GerardMortier va posar
ahir en alerta els cercles operís-
tics barcelonins. El teatre de la
Rambla, que passa per una situa-
ció econòmica delicada que l’ha
portat a aplicar un ERO fins al 24
de setembre, no només continua
sense resoldre el nomenament
d’un director general o gerent en
substitució de Joan Francesc
Marco, el contracte del qual va
expirar el 7 de juliol, sinó que ara
es pot quedar, també al mig de la
conjuntura d’inestabilitat, sense
director artístic.
Joan Matabosch va declinar

ahir confirmar si accepta o no
l’oferta del Real. Una oferta que
compta amb l’aprovació del mi-
nistre i del secretari d’Estat de
Cultura i que contradiu la vo-
luntat expressa deMortier de do-
nar continuïtat al seu projecte
amb un director afí a la seva línia.
Pendent d’arribar a un complet
acord ambMatabosch, la institu-
ciómadrilenya es va veure obliga-
da ahir a ajornar la reunió de la
seva comissió executiva fins a de-
mà, en el transcurs de la qual es
faria efectiu el nomenament.
Les xarxes socials cremaven al

migdia quan des d’alguna agèn-
cia d’informació es va donar per
fet el transvasament. Les veus
més alarmistes van considerar
l’eventual marxa de Matabosch
com un símptoma que el Liceu
s’ha quedat “sense projecte cul-
tural” i que està tenint un “rumb
erràtic”. Mentre altres fonts ve-
ien en aquest trasllat una sana
renovació, tant del teatre –Ma-
tabosch fa tres lustres que ocupa
el càrrec– com del mateix direc-

tor artístic a qui convé enriquir la
seva carrera treballant en altres
teatres, altres veus no deixaven
d’advertir sobre l’escassa urgèn-
cia amb què sembla que es fa
front als greus problemes del Li-
ceu. El president del seu Patro-
nat, Joaquim Molins, va declinar
ahir fer cap comentari respecte a
l’eventual nomenament deMata-
bosch al Real.
La sensació de neguit entre

part de l’afició liceista va en aug-
ment. L’actual rentrée ja no convi-
dava a grans celebracions, amb el
teatre tancat i amb una deslluïda
celebració de l’any Verdi com a
arrencada: quatre concerts en
substitució de La batalla de Leg-
nano i Rigoletto degudament es-
cenificades. Un canvi que va obli-
gar amodificar i adaptar contrac-
tes amb els cantants, “amb el con-

següent desprestigi del Liceu da-
vant l’escena operística internaci-
onal”, adverteixen alguns.
Aquest sembla ara un mal me-

nor tenint en compte que la mar-
xa deMatabosch, que en principi
estaria prevista per al 2016 –any
en què expira el contracte de
Mortier al Real–, podria precipi-
tar-se a causa de la malaltia del
director belga. Mortier va fer pú-
blic la setmana passada que té un
càncer –del qual s’està tractant
pel que sembla favorablement a
Alemanya– i anunciava alhora
les condicions que imposa al Re-
al per continuar al capdavant de
la nau fins al 2016. A saber: ser
substituït per algú escollit per ell
mateix. Aquest algú no seria Ma-
tabosch, col·lega al qual Mortier
aprecia i valora, però que no veu
com a continuador de la seva
trencadora proposta. D’ell en va-
lora més, segons va dir, la col·la-
boració que pot establir amb el

Real des del Liceu.
Amb tot, l’opció Matabosch

sembla caure com un regal del
cel aMadrid. És una aposta nacio-
nal i una figura que s’ha demos-
trat capaç de fer una programa-
ció equilibrada, amb muntatges
més trencadors i d’altres que sen-
se caure en l’anacronisme i la cur-
sileria, compleixin amb la quota
tradicional. Fórmula que com-
plau el públic, tant d’aquí com
d’allà, i de la qual estarien ara
molt necessitats els sectors més
conservadors de la capital.
La precarietat econòmica del

Liceu, d’altra banda, deixa el Re-
al –amb més asos pressuposta-
ris– en clar avantatge a ulls de
qualsevol director artístic de pri-
mera línia.Matabosch, que ha re-
but al llarg d’aquests anys ofertes
d’importants teatres europeus i
les ha declinat per portar enda-
vant el projecte liceista, ara té un
motiumenys (el del cabal pressu-
postari) per declinar la que li fa el
Real. Anar-se’n també li estalvia-
ria un eventual desacord amb la
persona que es designi com a di-
rector. En cas de confirmar-se la
seva marxa, el coliseu barceloní
culminaria una etapa, ja queMa-
tabosch ha estat un dels inspira-
dors del nou Liceu, el sorgit des-
prés de l’incendi del 1994 i la se-
va reconstrucció. Nomenat per
Josep Caminal, aleshores direc-
tor general del teatre,Matabosch
havia començat com a crític del
diariABC per després col·laborar
al departament de dramatúrgia
del Gran Teatre. En ser nomenat
Albin Hänseroth director artís-
tic, Matabosch va passar a ser el
seu adjunt i el va substituir quan
va marxar.
L’organització del Gran Tea-

tre, amb la figura d’un president
fins ara inexistent i la d’un direc-
tor musical, Josep Pons, amb
més paper en les decisions artísti-
ques, fa sospesar l’opció més eu-
ropea d’un intendent que assu-
meixi tant la direcció general
com l’artística. Seria un estalvi,
però demoment ningú no es pro-
nuncia. És urgent, sens dubte, tro-
bar un model de teatre i saber
què s’espera d’un Liceu que en
els últims anys s’ha convertit en
referència europea.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Matabosch no
confirma si accepta
l’oferta del Teatro
Real per substituir
Gerard Mortier

El president de la
Fundació del Gran
Teatre, Joaquim
Molins, declina
fer comentaris


