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Primera fila    icult
La crisi del coliseu líric de la Rambla

MARTA CERVERA
BARCELONA 

D
imecres passat, el mateix 
dia que es reincoporaven 
a la feina després d’un 
ERO temporal, als treba-

lladors del Liceu els esperava una al-
tra mala notícia: la sortida de la ins-
titució del director del cor, José Luis 
Basso. Al finalitzar l’assaig va comu-
nicar als cantors el seu fitxatge per 
l’Òpera de París a partir de la tempo-
rada vinent, a l’acabar el seu con-
tracte. La seva marxa, igual que la re-
núncia recent del director musical 
Joan Matabosch, que el dia 11 va ser 
nomenat substitut de Gerard Morti-
er al capdavant del Teatro Real, es 
produeix en un moment d’inquie-
tud i incertesa. Els treballadors i els 
amants de l’òpera estan més pen-
dents que mai de la pròxima reunió 
de la comissió executiva del Patro-
nat del Liceu, on s’ha d’anunciar el 
nou director general, càrrec que ha 
estat vacant des de principis de juli-
ol, després que Joan Francesc Marco 
no fos renovat després d’una qüesti-
onada gestió. 
 «Som com un vaixell sense ti-
mó, les administracions deixen 
que el Gran Treatre s’enfonsi», va 
assenyalar ahir Juan Antonio Me-
dina, tenor que fa 20 anys que està 
al cor. «Els nostres ànims estan so-
ta mínims des de fa temps i el buit 
de poder no contribueix a millo-
rar la situació. Ningú parla i no sa-
bem què hem d’esperar». La re-

trontolla
El Liceu
la marxa, ara, de José luis 
Basso, director del cor, agreuja encara 
més la situació de la institució

la temporada obre dilluns amb 
els ànims dels treballadors sota mínims 
en un clima d’incertesa

ducció del pressupost del coliseu  
–que ha passat de 57 milions d’euros 
a 43 en les últimes cinc temporades– 
sumat a la falta de compromís de les 
administracions, les aportacions de 
les quals han disminuït en més de 7 
milions, fa témer el pitjor. Si no hi 
ha aviat un canvi de rumb el pròxim 
que abandoni el vaixell podria ser 
Josep Pons, el director musical. Va ar-
ribar fa un any amb la missió de mi-
llorar la qualitat de l’orquestra, ta-
ló d’Aquil·les per a un teatre on actu-
en primeres espases de la lírica. Pons 
sempre ha deixat clar que se n’anirà 

si no disposa dels mitjans que li van 
prometre per tirar endavant el seu 
projecte. Per descomptat, començar 
la temporada amb un mes de retard 
a causa d’un ERO temporal –els tre-
balladors no han pogut cobrar enca-
ra la prestació per desocupació– difí-
cilment ajuda a fer pujar el llistó del 
fossat. El treball de conjunt és bàsic 
tant per al cor com per a l’orquestra 
per preparar la temporada. Encara 
més si aquesta comença amb una sè-
rie de concerts en homenatge al bi-
centenari de Verdi amb passatges de 
totes les seves òperes. Dilluns obre 
el curs i hauran tingut menys d’una 
setmana d’assajos.

MESURES URGENTS / Fan falta mesures 
d’urgència. Estrènyer-se el cinturó 
reduint el salari de la plantilla en un 
28% en els últims anys no ha servit 
per evitar una situació agreujada 
per la crisi i el desproporcionat aug-
ment de l’IVA cultural, que han con-
tribuït al descens en la venda d’en-
trades. Aquestes han passat de gene-
rar 18.800 el 2007-08 a 14.700 el 
2011-12. Els mecenes també han dis-
minuït en dos milions els seus dona-
tius i sense una atractiva llei de me-
cenatge serà difícil invertir la ten-
dència.
 Més enllà de la marxa de les per-
sones que en els últims anys havi-
en pilotat el vaixell –Matabosch fe-
ia 15 anys que hi era, i Basso, 10–, 
als amants de l’òpera els preocupa 
la falta de compromís de les institu-
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L’Orquestra del Liceu, ahir, 
en un assaig del concert que 
obrirà dilluns la temporada.
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cions amb el Liceu. El Ministeri de 
Cultura aporta avui el 60% menys, 
i la Generalitat, el 30%.
 Contrasta l’allau de declaraci-
ons i articles a la premsa d’aquest 
mes, amb el silenci mantingut fins 
ara per Joaquim Molins, president 
del patronat. «Desitjo que el prò-
xim dia 4 el president de la comis-
sió executiva comparegui i doni ex-
plicacions. Les espero amb impa-
ciència», afirma Julio Molinario, 
president d’Amics del Liceu, asso-
ciació de melòmans que publica 
un catàleg comentant les òperes de 
la temporada. «Haurien de deixar 
clar si les institucions volen man-
tenir un teatre de primer ordre, 
com és avui el Liceu, o passar a se-
gona», continua. Però recorda que 
la mateixa història del Gran Tea-
tre, institució amb 165 anys d’his-
tòria que ha ressuscitat després de 
dos incendis, dóna motius per ser 
optimistes. «És moment de fer pi-
nya entre tots per tirar endavant».
 Matabosch, que continuarà 
al Liceu fins a l’1 de setembre del 
2014 alternant amb el Real mentre 
li busquen substitut, té tancades 
les tres pròximes temporades. Que-
da per veure si els recursos econò-
mics estaran en sintonia o s’haurà 
de reprogramar. No seria la prime-
ra vegada que passa: els concerts 
Verdi que obren el curs compten 
amb solistes contractats inicial-
ment per cantar dues òperes, Rigo-
letto i La batalla de Legnano. H
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COMENÇA EL GRAN FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA

P
rimera part, minut u: 
«Apareixen dues persones  
en una taula. La primera 
agafa un plat i diu: ‘Josep 

Plat’. L’altra n’agafa dos i contesta: 
‘Modest Plats’. Llavors la primera 
replica: ‘Cullera, País Valencià’. L’al-
tra respon: ‘Forquilla electoral’. La 
primera: ‘Ganivet del doctor Caliga-
ri’. I tot això acaba en un gerro que es 
diu Método Tres». Aquesta escena, 
descrita ahir a manera d’acudit pel 
director Joan Ollé, inaugurarà di-
jous que ve el Temporada Alta 2013 
amb una festa meitat teatral i meitat 
culinària, que rendirà homenatge a 
tots els cuiners catalans (però especi-
alment als germans del Celler de 
Can Roca) i llançarà un gest de com-
plicitat al mateix certamen d’arts es-
cèniques de Girona i Salt amb un re-
cord a l’obra amb què va obrir per 
primera vegada les seves portes el 
1992: Degustació, del desaparegut 
Quim Masó.
 «Tot país ha de tenir coses que el 
cohesionin, i en el cas de Catalunya 
tenim la llengua, la cultura i la cuina, 
encara que tot això forma part d’una 
mateixa cultura», va resumir el direc-
tor i xef del festival, Salvador Sunyer, 
que va recordar la col·laboració dels 
germans Roca en aquella primera 
obra –quan encara no regentaven 
el millor restaurant del món i eren 
uns desconeguts fora de Girona– i 
la impressió que l’espectacle va cau-

sar en un altre diamant en brut de la 
cuina catalana, ni més ni menys que 
Carme Ruscalleda, que es va entes-
tar que l’obra de Masó es representés 
al seu restaurant de Sant Pol de Mar 
«com a part del menú».
 L’espectacle d’Ollé també porta 
per nom Degustació (va assegurar ahir 
que no va aconseguir que Sunyer li 
comprés, «per dolent», la idea origi-
nal de titular-lo Nyam-nyam), enca-
ra que va acompanyat d’un subtítol 
per diferenciar-lo i situar l’especta-

FERRAN COSCULLUELA
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Festa teatroculinària
El Temporada Alta s’estrena amb una obra de Joan Ollé basada 
en textos literaris sobre gastronomia i dedicada als xefs catalans

dor: De l’edat de pedra al Celler de Can 
Roca. La representació consta de 
tres parts. La primera és «un joc po-
eticomusical» amb tres intèrprets 
(Dafnis Balduz, Eva Basteiro-Berto-
lí i Eva Parets). En la segona, una ve-
gada muntada la taula, apareixen 
els comensals (Montserrat Carulla, 
Àlex Casanovas, Cristina Cervià, 
Dani Espasa, Eduard Farelo, Lluís 
Marco i Rosa Novell), que repassen 
textos de grans de la literatura que 
han parlat de la gastronomia en la 
seva obra.

Influència de Pla

«Una gran part de l’espectacle és 
degut a la ploma de Josep Pla, però 
també trobarem coses de Marcel 
Proust i autors com Pablo Neruda, 
Miguel Hernández o Carlos Marzal. 
Hi ha molt Narcís Comadira, per-
què és un espectacle que girone-
ja per tots costats. Sabem que per 
al públic de Girona és una efemèri-
de», va explicar Joan Ollé.
 En l’acte final de l’obra, en què 
col·labora l’escriptor i periodista 
Josep Maria Fonalleras, intervin-
dran grans de la cuina com per 
exemple Joan, Josep i Jordi Roca, 
Ruscalleda, Jaume Subirós, Ferran 
Adrià i Juan Mari Arzak (aquests 
dos últims gravats en vídeo), que 
llegiran textos literaris escollits 
per ells mateixos que els hagin 
«marcat» en algun moment de la 
seva vida. H

33 Joan Oller abraça Salvador Sunyer en presència dels germans Roca, Josep, Joan i Jordi. 

JOAN CASTRO / ICONNA

Joan Matabosch 
vol potenciar la 
marca ‘Teatro Real’

33 Joan Matabosch va presentar 
ahir les directrius del seu projecte 
al Teatro Real en la seva primera 
aparició com a director artístic per 
a les pròximes sis temporades. 
Entre els seus objectius figura 
oferir una «mirada renovada cap a 
les obres del passat que havien 
quedat enterrades en una rutina 
desesperant», ampliar el ventall 
dels directors d’escena i contrac-
tar «bons cantants, dels millors 
del circuit internacional» per po-
tenciar la marca del Real.

33 El director va dir que respecta-
rà tota la feina avançada en la  pro-
gramació dissenyada pel seu an-
tecessor, Gerard Mortier. Com ell, 
creu que «s’ha de convidar el pú-
blic a plantejar-se les obres i no 
només degustar-les de forma 
passiva». Com a novetat, estudia 
incorporar-hi un director musical. 
El president del Real, Gregorio 
Marañón, va anunciar que Morti-
er serà a partir d’ara conseller ar-
tístic i col·laborarà amb Mata-
bosch mentre és a Alemanya trac-
tant-se d’un càncer. «No costarà 
més del que se li estava pagant», 
va recalcar sense voler donar a 
conèixer el seu sou.

NOVA ETAPA

J El que avui oferiran els 
germans Roca al festival de Sant 
Sebastià, encara que en format 
cinematogràfic, serà tot un 
aperitiu gastronòmic sorgit del 
seu enginy culinari. La projecció 
de les primeres imatges de la 
seva pel·lícula El somni, dirigida 
per Franc Aleu, amb la 
col·laboració de Mediapro i 
l’Ajuntament de Barcelona, 
revelaran el maridatge creatiu de 
més de 40 artistes, músics i 
dissenyadors, entre els quals hi 
ha Zubin Mehta, que van 
col·laborar en un sopar articulat 
com una òpera de 12 plats dels 
xefs del celler de Can Roca.

ART I PALADAR, 
A ‘EL SOMNI’

ELS ROCA, AL CINE


