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Inauguració de la temporada passada, l’1 de setembre del 2012, amb La forza del destino
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Calma. Per al dia 4 d’octubre en
queden tot just nou i en aquesta
data el Liceu tindrà nou cap.Més
o menys així podria sintetitzar-
se la resposta que van donar ahir
–separadament, i a instàncies

d’aquest diari– el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, i el
president del patronat del Gran
Teatre, JoaquimMolins, després
de l’entrevista que aquest diari
va publicar diumenge al director

musical de la institució, Josep
Pons. La batuta del cos de la Ram-
bla es qüestionava si ell havia de
continuar al seu lloc si havia desa-
paregut el director general, Joan
Francesc Marco (que el 7 de ju-
liol va acabar contracte), i fa pocs
dies s’havia anunciat el fitxatge
del director artístic, Joan Mata-
bosch, pel Teatre Reial de Ma-
drid; aquest, per substituir ni
més ni menys que Gerard Mor-
tier, que s’està tractant d’una llar-
ga malaltia. Davant el buit en les
dues direccions, Pons opinava:
“Si no em donen els mitjans, pot-
ser no tindrà sentit que continuï
al Liceu”, mentre advertia que
les dràstiques retallades pressu-
postàries podrien haver situat
aquesta casa més enllà de “la lí-
nia vermella que separa els grans
teatres lírics europeus dels d’àm-
bit local”. En cinc anys, afegia, els
ingressos havien passat de 57 a
39 milions d’euros.

“Hi ha mínims –deia Pons–
que no es poden superar, i al Li-
ceu ja hem sobrepassat aquestmí-
nim. S’ha passat la línia vermella
i si no s’atura ens aboca a l’empe-
titiment irreversible o a la desapa-
rició”.
Per això, el Liceu “ha de recu-

perar els ingressos mínims per
ser viable”, mentre que “si hi ha
una estratègia d’empetitir el Tea-
tre, ho haurien de dir clara-
ment”, exigia el músic.
Mascarell va assegurar ahir

que el dia 4 hi haurà una reunió
del patronat en la qual es propo-
sarà un nom per a la direcció ge-
neral i que es treballa també per
suplir Matabosch. “Està en les

meves preocupacions, òbvia-
ment, però hi estem treballant
sense lamentacions”. “Entenc la
incertesa dels treballadors, però
estem treballant en unes condi-
cions econòmiques que no són
les millors”.
Molins va eludir fer comenta-

ris (“fidel al meu estil”) i es va li-
mitar a recordar que ésmillor tre-
ballar en silenci i oferir resultats.
De moment, demà s’acaba l’ERO
i el Liceu recuperarà l’activitat
interna.
Una vegada els treballadors

tornin als seus llocs faran una va-
loració conjunta de la situació ac-
tual. Dos d’ells van oferir ahir “a
títol personal” la seva impressió

de l’entrevista amb Pons. La can-
tant Rosa Cristo es va congratu-
lar de “corroborar, perquè és una
cosa que els de dins sabem, que
Josep Pons està del nostre cos-
tat”. “És una aparició ferma i va-
lenta que demostra la seva quali-
tat humana, com amestre i com a
persona”.
En termes semblants es va pro-

nunciar Arturo Nogués, solista
de trompa, que va agrair molt la
seva “actitud de denúncia i no
d’egoisme, i la seva involucració.
Pons analitza la veritat del que
està passant. No volem que el Li-
ceu s’enfonsi. En aquests mo-
ments és una persona a qui convé
escoltar”.c

Els treballadors
valoren la valentia
de Josep Pons
en la seva entrevista
a ‘La Vanguardia’
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“Entenc la incertesa dels treballadors”,
admet el conseller


