
58 LAVANGUARDIA DIUMENGE, 22 SETEMBRE 2013

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
l fitxatge de Joan
Matabosch com a
responsable de la
direcció artística
del Teatro Real ha
tornat totes lesmi-

rades cap al director musical del
Liceu, Josep Pons. Ell és avui la
referència de qualitat en un tea-
tre que quemanca de director ge-
neral des de fa dosmesos i el pre-
sident del qual, Joaquim Molins,
ha preferitmantenir-se en un dis-
cret segon pla durant aquesta cri-
si. I Pons, en lloc d’optar pel sem-
pre còmode argument de que tot
s’arreglarà, ha decidit llançar una
pedra sobre la piscina i remoure
les aigües d’una institució que
coqueteja perillosament amb l’au-
tocomplaença. En aquesta entre-
vista, Pons (Puig-reig, 1957) ad-
verteix que el Liceu pot haver
traspassat ja la línia vermella que
separa els grans teatres lírics eu-
ropeus dels d’àmbit local.

Què suposa pel seu projecte
musical la marxa de Mata-
bosch?
Amb la marxa d'en Joan perdo
una persona intel·ligent, un amic
i un gran aliat, que a més és un
treballador incansable. Personal-
ment tinc una gran pèrdua. Ara
bé, aquestes coses succeeixen.
Porto trenta anys al capdavant de
projectes i he tingut col·labora-
dors excel·lents que per opció
personal han buscat altres sorti-
des professionals, i sempre s'han
trobat solucions. Internament
me n'he lamentat però mai els hi
he fet notar. Ja és prou difícil
prendre decisions com aquestes,
que un cop preses s'han de res-
pectar i desitjar sort. Però perme-
ti'm una puntualització: el meu
projecte, com vostè diu, és el pro-
jecte que em va encarregar el Li-
ceu, per tant entenc que és el pro-
jecte musical que vol el Teatre.

Queda desemparat artística-
ment ara el Liceu?
El Liceu ha d'estar per sobre de
les persones, i una decisió com
aquesta de Matabosch ha de for-

mar part del funcionament nor-
mal i periòdic d'un teatre, mai no
pot fer trontollar la institució. És
més, les institucions han de viure
els canvis com una oportunitat
de replantejar-se les coses, per
tant, de manera positiva.

No sembla el cas de l'actual
Liceu.Els cossos artístics dema-
nen que se’ls expliqui què està
passant.
Actualment la gent del Liceu està
espantada i qualsevol moviment
l'angoixa, però el motiu està en la
reducció del pressupost de 57 a 39
milions d'euros en cinc anys. Em
pregunto quin altre teatre espa-
nyol ha patit unes retallades com
les del Liceu. A nivell intern, s'ha
fet un esforç terrible per retallar
despesa. La despesa laboral ha es-
tat la gran sacrificada. Una reduc-
ció del 28% dels salaris i ara un
ERO. En matèria salarial no es
pot demanar més. Algú podria dir
que calia fer-ho, nom'hi poso, pos-
siblement calia revisar la despesa
i adaptar-la al moment actual, de
la qual cosa en sóc conscient, però
hi ha mínims que no es poden su-
perar, i al Liceu ja hem sobrepas-
sat aquest mínim. I ja fa massa
temps que s'ha tocat os. S'ha pas-
sat la ratlla vermella i si no s'atura
anem abocats a l'empetitiment ir-
reversible o la desaparició.

Creuquehi ha hagutmassa re-
signació davant les retallades?
Excessiva, sí. Hi ha hagut silen-
cis que han fet molt mal. Com és
que en aquests darrers anys no
ha saltat cap alarma? Com és que
no s'ha aturat la davallada? Crec
en les fidelitats, però en càrrecs
com els nostres aquesta fidelitat
ha de ser cap a la institució, i de
vegades t'has d'enfrontar fins i
tot amb qui t'ha nomenat si creus
que així has d'ajudar-la.

I en quin moment està ara la
institució?
Si els responsables que formen
part del patronat no reaccionen
amb celeritat no hi serem a
temps. La imatge que se m’acut
fóra la d'un vaixell que va a la de-
riva, el vaixell és molt bo i els que
estan dins van tapant les vies d'ai-
gua, però el problema és que li

han tret el combustible mínim
per continuar, per tant s'esfonsa-
rà. No m'és gens grat dir el que
dic, però crec que per responsabi-
litat m'he de comprometre, i dir
que el finançament actual és del
tot insuficient.

Fins i tot amb la reducció de
despesa laboral?
El Liceu pateix un estrangula-
ment econòmic que l'acabarà ofe-
gant. Ja hem sobrepassat el terra
mínim, i les línies estratègiques
aprovades per l'executiva del tea-
tre dibuixen un escenari petit, de
segona, que no permet un Teatre
com el que jo crec que el país es
mereix. Hem de saber quin Tea-
tre volem, quin Teatre cal a Cata-
lunya donada la tradició. Volem
un Teatre de segona? Volem un
Teatre de circumstàncies i sense
futur? Som un país amb futur?
Perquèunpaís amb futur necessi-
ta d'infraestructures culturals de
primer nivell i amb futur. Som o
no som eina d'estat?

En tot cas, parlemd'un dels te-
atres d'òpera més grans i amb
més tradició d'Europa.
Exacte. Em pregunto com hem
pogut arribar fins aquí. Com a
país, ens podem permetre que es
devaluï una institució en l'àmbit
de la cultura com és el Liceu?

Expliqui'm per què és neces-
sari el Liceu.
No tinc el do de l'objectivitat en
aquest cas, és la meva opinió, pe-
rò en el meu discórrer del que ha
de ser un país, la cultura és una
peça imprescindible i del tot ne-
cessària. És una peça identitària,
imés encara en un país amb aspi-
racions de guanyar terreny en la
sobirania. Amb 160 anys d'histò-
ria, havent-se convertit al llarg
d'aquests anys en una de les ca-
ses d'òpera més importants del
món, amb una immensa tradició,
única a l'estat espanyol, el Liceu
és una de les senyes d'identitat
de Catalunya, i així crec que és
com l'hem de preservar. Perquè

LA MARXA DE MATABOSCH

“Perdo un amic
i un gran aliat, però
aquestes coses passen
i s’han de respectar”

LA REDUCCIÓ DE PRESSUPOST

“La gent al Liceu està
espantada i el motiu
està en la baixada de
57 a 39 milions euros”

El directormusical diu que caldria tancar files i garantir elsmínims indispensables per al Liceu del futur

LA RETALLADA D’AJUTS

“El Liceu pateix
un estrangulament
econòmic que
l’acabarà ofegant”

Entrevista amb el director musical del Gran Teatre del Liceu

“Sinoemdonen
les einespotser
no tindrà sentit
quecontinuï
alLiceu”
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La única cosa común a todo paraíso
natural son los mosquitos

Gran discurso de J.A. Bayona.
¡Enhorabuena! Un contundente y
emotivo Bayona recoge el premio
Nacional de Cinematografía

Bayona: “No llegaremos a ninguna
parte si no valoramos la cultura y la
educación”. Y si los mismos que
odian el cine español se lo descargan

Jordi Sánchez Navarro Agitador cultural

Lo había evitado días, pero al final
he caído en la tentación de ver el
tráiler de Grand piano: me he
vuelto loco de ganas de verla

#tuitsdecultura Rodrigo Cortés Director de cinema
@rodrigocor7es

Tristán Ulloa Actor

cadascú posa l'accent en el que
té. Fins a la reobertura, el Real no
era una eina d’Estat. Ho era el
Prado.Nosaltres no tenimunPra-
do, però tenim un Liceu. Si no ho
tinguéssim fóra diferent, però és
que ja ho tenim. Seria absurd vo-
ler convertir-nos en una potèn-
cia del que no tenim.

Quin grau de compromís veu
per part de les administracions
a l'hora de buscar solucions?
No opinen així?
Segur que hi estan del tot d’acord,
i quan llegeixin això diran “per
què es queixa el Pons amb l’esforç
que estem fent?”. I jo sé que l’es-
tan fent. El que jo estic dient és
que si ens conformemamb la situ-
ació actual estem perduts. Jo els
convido a que siguin valents i di-
guin: “Sí, això és una eina d’Estat i
ens hi posem d’unamanera deter-
minant”. Perquè avui hi ha dues
posicions que foren fatals. Una és
anar a la deriva, descobrint dia a
dia on som. L'altra, que hi hagués

una estratègia d'empetitiment. Si
això fos així, crec que ho haurien
de dir clarament.

Sembla ser que la persona
que ocuparà imminentment la
direcció general serà un gestor,
potser sense experiència en ins-
titucions culturals. Millor així?
Si tota la part artística és clara i
respectada, per què no? Hi ha
molts models possibles. El fet
que fos un gestor pur i dur no
hauria de representar cap proble-
ma si hi ha una narració sòlida,
acceptada i amb projecció de fu-
tur. Ara bé, no estic al cas de quin
és el perfil estricte de la persona
que es vol nomenar. No he inter-
vingut en el procés.

Quin perfil de director artís-
tic necessitaria ara aquesta nau
que està per construir un relat?
La primera condició és que sigui
bo. Rectifico, que sigui molt bo.
Si es compleix aquesta condició,
altres aspectes poden ser fins i
tot anecdòtics: podrà sermésmo-

dern o més tradicionalista, estar
més per la part teatral o per la
musical, podrà ser una figura con-
sagrada o una d'emergent. Tot ai-
xò són matisos. No és el perfil el
que el fa bo. Hem de parlar de
noms propis, noms bons.

Però ens els podem permetre?
Volem o no volem un Teatre de
primera? Si juguem a la lliga de
campions ha de ser ambun entre-
nador del mercat a preu de mer-
cat. Perquè és així també com ga-
ranteixes lamillora del producte.
Un de bomai acaba resultant car.

Com és de viable, amb aques-
ta situació, el projecte musical,
el motiu que el du al Liceu?
Quan se'm va demanar que em
fes càrrec de la direcció musical
del Liceu, era amb un encàrrec
molt precís: portar els cossos ar-
tístics estables al nivell de quali-
tat més alt possible. Vaig estar
pensant molt si acceptava o no el
repte. Al final vaig dir que sí però
a condició que emdonessin les ei-

nes necessàries e indispensables
per dur a terme aquesta tasca.
Aquestes eines, explicades al seu
moment, es resumien en canvis
en l'estructura: creació d'un nou
departament, nou marc laboral
que possibilités augmentar la pro-
ducció, etcètera, i augment de
l'activitat. També vaig deixar
molt clar que aquest procés de
creixement no fóra ni ràpid ni
gratuït. Ara bé, també la millora
en la qualitat i la possibilitat de
millorar la producció, ens donarà
ales per emprendre activitat prò-
pia, com per exemple, recuperar
els concerts al Foyer i fer-los
amb personal nostre. Oi que a
l'Òpera de Viena hi ha un quartet
que és atractiu i omple?Doncs ai-
xò és el que hem d'aconseguir,
que els nostres siguin cicles apre-
ciats i volguts. Igual que el cor,
que ara només és de 60 persones
i que s'hauria d'augmentar per
fer els repertoris de Verdi, per
exemple. I que quan no necessi-
tes a tota la gent, el pots dividir i
oferir-lo a altres simfòniques,
etcètera. Un sistema en que s’hi
acabés guanyant diners. Per cert,
el del Liceu és un cor excel·lent i
no ho hem fet saber.

Com estan ara el cor i l'or-
questra?
Aquest any passat han treballat
molt, amb gran implicació i amb
la il·lusió d'un projecte. Era im-
portant que creixessin en orgull,
i crec que ho vam aconseguir.
També és cert que les darreres
notícies han provocat un desà-
nim que haurem de remuntar.

A això s'hi afegeix aquest pe-
ríode d'inactivitat d'agost i
l'ERO de setembre. La veu pre-
parada l'orquestra pels immi-
nents Concerts Verdi?
L'orquestra i el cor són professio-
nals i en aquests moments em
preocupa més l'estat d'ànim amb
que arribi la gent que el període
d'inactivitat. Ningú ha parat d'es-
tudiar i de preparar-se.

Dubtadevegadesde si nohau-
ria d'haver acceptat el càrrec?
Si es respecten els acords i emdo-
nen les eines per poder dur a ter-
me la tasca, el meu paper aquí té
sentit. Si no, em serà molt difícil
dur-la a terme i potser ja no tin-
drà sentit la meva estada aquí.
Quan agafo una feina l'adquirei-
xo amb un compromís. Ho he fet
sempre, però aquesta vegada el
compromís agafa molt més sen-
tit, doncs es tracta de lamevaprò-
pia ciutat. Per tant, no em puc
permetre el luxe de no poder rea-
litzar la feina.

Se li han proposat solucions
dràstiques com ara externalit-
zar els cossos artístics?
No, no se m'ha proposat mai, i si
se'mproposésm'hi negaria en ro-
dó. Però això no treu que algú ho
pot haver pensat, i llavors jo di-
ria: és aquesta la solució? La so-
lució és sacrificar la qualitat? La
solució és un Teatre amb una
temporada reduïda? A situacions
excepcionals, solucions excepcio-
nals, ha dit el president Mas. I
això és exactament el que cal fer
amb el Liceu.

I la fusió d'orquestres amb
l'OBC se li ha proposat?
Tampoc conec aquest projecte i
m'haurien d'explicar molt bé què

s'hi guanya per poder-lo enten-
dre. Però el que sí em puc imagi-
nar és el que generaria un procés
com aquest, i no hi voldria ser a
prop ni en broma. Estem parlant
d'una institució de 160 anys i
d'una altra de 70, amb personali-
tats pròpies, diferents imoltmar-
cades. Si Barcelona no es pot per-
metre una orquestra simfònica i
una altra per a l'òpera ens ho hau-
ríem de fer mirar.

N’hi ha que funcionen així.
Sí, és clar, Madrid, Amsterdam,
Leipzig... però ja han nascut així i
són orquestres pràcticament du-
plicades que, mentre una part fa
òpera, l'altra surt de gira o bé co-
breix l'activitat simfònica. Repe-
teixo, no veig què s'hi guanyaria.

Aleshores, la solució només
passa, al seu entendre, per recu-
perar els recursos mínims per
fer viable el Liceu.
Jo ho veig així. Hem de poder si-
tuar-nos al nivell mínim per po-
der funcionar sense ofec. Crec
que estem obligats a trobar solu-
cions perquè el Liceu continuï
sent el que ha estat i si és possible
millorar-lo.

En quines mans queda l'elec-
ció de la persona que ha d'assu-
mir la direcció artística?
No sé quin serà exactament el

procés que es seguirà. Però espe-
ro que entre tots sapiguem tro-
bar la persona adequada que ens
il·lusioni a tots.

Vostè tindrà alguna cosa a dir.
Espero que sí. Seria el més lògic.
Miri, hem parlat de desastres. Pe-
rò jo vull confiar que qui prengui
les decisions les prendrà adequa-
dament. Paral·lelament a la resolu-
ció del tema econòmic el que cal
és crear una nova narració, po-
tent, il·lusionant. En la reconstruc-
ció del Teatre després de l'incen-
di, les institucions decididament
van tancar files a favor del Liceu
sota el lema “el Liceu de tots”.

Eren temps de vaques grasses.
Ara potser estem pitjor, però el
que caldria és de nou tancar files
i garantir els mínims indispensa-
bles pel Liceu del futur. Ara el
que cal és “més Liceu que mai”.
El Liceu té futur. No podem viu-
re més en una espiral negativa.c

@TrisUlloa

Pere Vall Redactor en cap de Fotogramas
@PereVallK@jordisn

hemeroteca.lavanguardia.com

SEGUIU L’ACTUALITAT SOBRE EL
GRAN TEATRE DEL LICEU A

EINA D’ESTAT

“Ens podem permetre
com a país que es
devaluï una institució
com el Liceu?”

LES ADMINISTRACIONS

“Si el que hi ha és una
estratègia d’empetitir
el Teatre ho haurien
de dir clarament”

NOU DIRECTOR ARTÍSTIC

“No és el perfil el
que el fa bo, hem
de parlar de noms
propis, de gent bona”

PEDRO MADUEÑO


